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มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร 
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตร ีสาขาวิชา การจัดการสถานพยาบาล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร 2556153112037 

1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของสถานพยาบาลในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ในภาครัฐและ

เอกชนเป็นอย่างมาก ตลอดจนผู้รับบริการของสถานพยาบาลต่าง ๆ มีความต้องการต่อคุณภาพบริการของสถานพยาบาล
ยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันบุคลากรด้านบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในสถานพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะเจาะจงยังมีไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการใน
สถานพยาบาลให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการในสถานพยาบาลมากขึ้นจึงจ าเป็นต้อง มีบุคลากรที่ส าเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เข้าท างานในหน่วยงานดังกล่าวทั้งภาครัฐ และเอกชน เนื่องจากหลักสูตรนี้
เป็นหลักสูตรที่มุ่ งผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ ท างานตามที่ผู้บริหาร
สถานพยาบาลหรือหน่วยงานทางด้านสุขภาพ ระดับต่าง ๆ คาดหวัง การเรียนการสอนหลักสูตรนี้จึงมีการท าข้อตกลงกับ
สมาคมนักบริหารโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนใช้บัณฑิตมาร่วมผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและ
มีทักษะทางด้านการบริหารงานคุณภาพ งานเวชระเบียน เวชสถิติ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ การบริหารงาน
บุคคลด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพและตรงกับความต้องการของสถานพยาบาลหรือ
หน่วยงานบริการด้านสุขภาพ    

การพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยในการประชุมตามวาระครั้งที่ 12/2556 เมื่อ 12 ธันวาคม 2556 และผ่านความเห็นชอบจากส านัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2557 โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2557 ได้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรปรับปรุง 2562 โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  
 

1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรวางแผนสร้างแบบ
ประเมินคุณ ภาพบัณ ฑิ ตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ ให้ สอดคล้ อ งกั บหลั กสู ต ร
ส าธ ารณ สุ ข ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต   ส าข าวิ ช าก าร จั ด ก าร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนจัดเก็บข้อมูลที่มีความ
หลากหลาย ได้แก่ การใช้แบบประเมิน การสัมภาษณ์เจาะลึก การ
สนทนากลุ่มย่อย และการสนทนาในกลุ่มไลน์   
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
สถานพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557  อย่างไรก็ตาม
รายการประเมินควรครอบคลุมคุณลักษณะพิเศษต่างๆ ของ
นักศึกษา ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน มคอ 2 นอกจากนี้ควรวาง
แผนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีความหลากหลาย  เช่น การใช้
แบบประเมินร่วมกับการสัมภาษณ์เจาะลึกหรือการสนทนา
กลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ตลอดจนการเพิ่มช่อง
ทางการประเมินด้วยระบบออนไลน์ 
2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  วางแผนการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

และรายงานผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ท้ังนี้

ควรน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นที่

ปรากฏในแบบประเมิน/แบบส ารวจ  เพื่อการน าไปใช้

ประโยชน์ในบริหารหลักสูตร  พัฒนาการเรียนการสอน  การ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพบัณฑิตตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ได้จากการเก็บ

ข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ พร้อมสรุปเป็นเอกสารเพื่อการน าไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน และจัด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3.แม้ว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้ท าการวิเคราะห์

ทักษะนักศึกษาจ าแนกเป็นรายช้ันปี ซึ่งนับเป็นขั้นตอนการ

ด าเนินงานที่ดีส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นขั้นตอน

อย่างไรก็ตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้ดังนี้ 

   3.1 ข้อมูลหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับ พ.ศ. 2562 

ข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    คุณลักษณะของบัณฑิตใน

ศตวรรษที่ 21 พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัด

การศึกษา   นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

และการพัฒนาก าลังคน  สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลน าเข้าใน

การก าหนดเป้าหมายและวางแผนการพัฒนาทักษะนักศึกษา

อย่างเป็นขั้นตอน  พร้อมกันนี้ในการวิเคราะห์ควรระบุทักษะ

ย่อยของแต่ละกลุ่มทักษะ  เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม  อาจ

พัฒนาทักษะได้ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น    

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าแบบประเมินทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 ที่มีความหลากหลาย สะดวกต่อนักศึกษาและ

อาจารย์ในการประเมินและวิเคราะห์ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
    3.2 พัฒนาเครื่องมือเพื่อการประเมินทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่มีความสอดคล้องกับรูปแบบ/วิธีการ

ด าเนินกิจกรรม ใช้วิธีการประเมินที่มีความหลากหลาย 

สะดวกต่อนักศึกษาและอาจารย์ในการประเมินและวิเคราะห์

ผลลัพธ์  

4.ระบบการบริหารอาจารย์ควรมีกระบวนการที่ครอบคลุม
ประเด็น การธ ารงรักษา การหาต าแหน่งทดแทนกรณีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษาต่อ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าระบบการบริหารอาจารย์ที่

ครอบคลุมประเด็นการธ ารงรักษา การหาต าแหน่งทดแทนกรณี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรลาศึกษา

ต่อ 

5.วิธีการที่น ามาใช้เพื่อการก ากับติดตามการก ากับ ติดตาม 

และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 

4) ควรมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ

การจัดท าแผนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ไม่ควรใช้เพียงกระบวนการ

วิพากษ์แผนการเรียนรู้เท่านั้น อาจเพิ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างอาจารย์ผู้สอน และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น  อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรพิจารณาเลือกวิธีการที่ง่าย สะดวก 

สามารถปฏิบัติได้จริง อาจารย์ผู้รับผิดชอบควรก าหนดวิธีการ

ก ากับ การติดตาม การจัดการเรียนการสอน  เช่น การ

วิเคราะห์จากข้อมูลป้อนกลับของนักศึกษา การใช้เทคโนโลยี

ช่วยก ากับ ติดตาม   การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้

ในการจัดการท าแผนจัดการการเรียนรู้ โดยที่อาจารย์ประจ า

หลั กสู ต รร่ วมกั บอ าจารย์ ผู้ ส อน ในส าชาวิช าการจั ดการ

สถานพยาบาล ร่วมกันพิจารณาวิธีการที่เหมาะสมในการก ากับ 

ติดตาม และตารางสอน จัดท าแผนการเรียนรู้ให้ความทันสมัย 

และเชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนโทรศัพท์

ติดตามศิษย์เก่า เพื่อน าข้อคิดเห็น การวิพากษ์ มาใช้ในการวาง

แนวทางพัฒนา ก ากับ ติดตามการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4  

6. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ควรร่วมกันพิจารณา

เครื่องมือ และแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ท่ีง่าย  สะดวก  สามารถ

ปฏิบัติได้จริง  จากนั้นควรวิเคราะห์ระดับผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ จ าแนกเป็นรายชั้นปี 

และวิเคราะห์เป็นภาพรวมส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย  เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน การเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21  และการพัฒนา

หลักสูตร  นอกจากน้ีควรใช้ผลการประเมินดังกล่าวเป็นข้อมูล

ป้อนกลับแก่นักศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาเครื่องมือและแนวทางการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติที่ง่าย  สะดวก สามารถปฏิบัติได้จริง   

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิเคราะห์ระดับผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จ าแนกเป็นรายช้ันปี 

และวิเคราะห์เป็นภาพรวมส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
7.สืบเนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยประธาน

หลักสูตร ได้ส่งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อ

ขอการรับรองจากสภาวิชาชีพสาธารณสุข ดังนั้นเกณฑ์ส าหรับ

การพิจารณาความพอเพียงควรน าเกณฑ์ก าหนดที่ปรากฏใน 

มคอ . 1 ม าใช้ เป็ น แนวท างการด า เนิ น งาน  อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรจัดท าแนวทางการด าเนินการเพื่อให้

สิ่ งสนั บสนุ นนั้ นอยู่ ในสภาพ ที่ พ ร้อมใช้ งาน การซ่ อม

บ ารุงรักษา และการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าแนวทางการด าเนินการเพื่อให้

สิ่งสนับสนุนนั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน การซ่อมบ ารุงรักษา 

และการตรวจสอบคุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
 3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  

ชุดที่ระบใุน มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ* กรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง (ระบุครั้งที่/วันที่

ผ่านสภามหาวิทยาลัย) 
1. นายทัศพร ชูศักดิ ์ 1. นายทัศพร ชูศักดิ ์ ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประจ า

หลักสูตร ที่ 772/2563 ลงวันที่ 10 
มีนาคม 2563 

2. นายกริช เรืองไชย   2. นายกริช เรืองไชย     

3. นางสาวธธิธา  เวียงปฏิ   3. นางสาวธธิธา  เวียงปฏิ   
4. นางสาวนชัชา ยนัต ิ 4. นางสาวนชัชา ยนัติ 
5. นายสุวฒัน์ ศิริแก่นทราย 5. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม 

 
 3.2 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

 1. นางสาวธธิธา   
เวียงปฏิ   

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

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2559 
2556 

2. นายทัศพร ชูศักดิ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. 

ปร.ด. (การจัดการบริการสุขภาพ) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2554 
2547 
2537 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 

คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและครอบครัว) 
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 

2548 
  2551 

2555 
2560 
2533 

3. ว่า ท่ี ร้อยตรี ศิ ริชั ย 
จันพุ่ม 

อาจารย์ ส.ม.(การบริหารสาธารณสุข) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2559 
2558 
2548 

4. นางสาวนัชชา ยันต ิ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2558 
2555 
2550 

5. นายกริช เรืองไชย   อาจารย์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา
โภชนาการและการจัดการความ
ปลอดภัยในอาหาร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2557 
2554 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายงานต้องเป็นผลงานวิจัย) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ 

1. นางสาวธธิธา  เวียงปฏิ   1. ธธิธา เวียงปฏิ, อภิชัย คุณีพงษ์ , อัจฉรา ตาพาลี , วนัชญา แพงมา, สิริ
ประภา นามวงศ์, ณัฐกานต์ นูรี. การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2563 “การขับเคลื่อนงานวิจัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 
2. ธธิธา เวียงปฏิ, อภิชัย คุณีพงษ์, กาญจนา หนองเอ่ียน, เยาวลักษณ์ คงโนน
นอก, สิทธิโรจน์ ตรีเพ็ชร. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของนักศึกษาที่อาศัยในหอพัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในเขตปริมณฑล. วารสารการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 8(2). 147-162. 
3. ธธิธา เวียงปฏิ, ทัศพร ชูศักดิ์, ดวงจันทร์ ถาวรกุล, วิสิตา ต้นมาลี, สิริรัตน์ 
จุ้ยเจริญ,รุ่งทิวา ไชยพลฤทธิ์.แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ . การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กันยายน 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ 
2562 ณ อาคารสุรสัมมนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. หน้า 49 - 50. 
4. ธธิธา  เวียงปฏิ, รักขณา  บัวพรรษา, หยาดพิรุณ  วงศ์มณี, นภัสสร  ผ่อง
แผ้ว.(2562). ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านบางบัวทอง ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี.การ
ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและ
วิชาชีพสาธารณสุข” วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562. ชลบุรี: โรงแรมจอมเทียน 
ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท. 192-205. 
5. ธธิธา เวียงปฏิ และ อภิชัย คุณีพงษ์. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรต าบลหนองสาหร่าย 
อ า เภอดอน เจดี ย์  จั งหวัดสุพ รรณ บุ รี . วารสารระบบสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม ธันวาคม ,547-562. 

2. นายทัศพร ชูศักดิ์ 1. ทัศพร ชูศักดิ์, และนัชชา ยันติ.  (2563). ผลการด าเนินงานการส่งเสริม
สุขภาพในชุมชนต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. วารสาร
การพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 8(1): 41-53. 
2. ทัศพร ชูศักดิ์, ฉัตรประภา ศิริรัตน์ และจิราภรณ์ นนพละ. (2563). ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง 
จังหวัดสระบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
15(1): 47-57. 
3. ฉัตรประภา ศิริรัตน์ และทัศพร ชูศักดิ์. (2563). พฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก. วารสารสาธารณสุขนครสวรรค์. 6(2): 37-45. 
4. ทัศพร ชูศักดิ์, นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์, นัษฐนันท์ อนันต์สลุง, นภาพร 
สุขเกษม และนิตยา ค าศรีระภาพ. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
สาธารณสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  5 ประจ าปี 2563 “การขับเคลื่อน
งานวิจัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 
5. ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา , มรรยาท  เพ็ชรตรา และทัศพร ชูศักดิ์ . ภาวะ
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ กรณีศึกษา : ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(TCI กลุ่ม 2) ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม– สิงหาคม 2562, หน้า 88-101. 

3. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม 1.Sirichai Junphum.(2018). Preliminary association between physical 
activity and sedentary pattern for positive FIT case of colorectal 
cancer in people aged 45-74 years old, Khon Kaen, Thailand.  The 
9 th General Assembly and International Conference of Asian Pacific 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ 
Organization for Cancer Prevention in Jeju Island, Korea. 
2. Sirichai Junphum. (2018). The association between the village 
health volunteer’ and the participation and the prevention and 
the control diabetes mellitus in Namphong district, Khon Kaen, 
Thailand. The 9 th International conference on public health among 
greater Mekong sub-regional countries; adopting healthy lifestyle: 
Combating NCDs, Yangon/ Myanmar. 
3. Sirichai Junphum.(2017). The Prevalence and Predication of Food 
poisoning in Namphong District, Khon Kaen, Thailand. The second 
international conference 2017 Healthy Aging-Anti Aging in Area Ministry 
of Public Health 7 , Rimpao  Hotel, Kalasin Province, Thailand. 
4.Sirichai Junphum.(2016).  The Effect of Participation and Control 
on Dengue Hemorrhagic Fever of Village Health Volunteer in 
Namphong District, Khon Kaen Province. The First International 
Conference on Health Equity 2016: Cancer Control in All Policies 
Roied, Thailand. 
5.ศิริชัย จันพุ่ม. (2561). นวัตกรรมรถสามล้อขนขยะของประเทศไทย เวอร์
ชั่น 4.0. การประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การ
สาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 อาคารชา
เลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี. 

4. นางสาวนัชชา ยันติ 1. Nadchar Yanti., Thassaporn Chusak., Apichai Khuneepong., 
Supriya Lamai., Yaowaluk Ruensod., and Areefah Chete. (2020). 
Knowledge and satisfaction about the use of health care services 
under the social security scheme among employees in a 
company, Pathum Thani Province. 7th National and International 
Conference. Pathumthani: Pathumthani University and Academic 
Cooperation Network. 
2. นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์, และอภิชัย คุณีพงษ์. (2563).  การสร้างเสริม
ชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ.2ส. ต าบลวงัสมบูรณ์ จงัหวัดสระแก้ว. วารสาร
วิจัยเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที่. 12(1): 7-21. 
3. นัชชา ยันติ, ฉัตรประภา ศิริรัตน์. (2562). ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านต าบลแห่งหนึ่งในอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารความ
ปลอดภัยและสุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มกราคม-เมษายน 
2562. 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ 
4. นัชชา ยันติ. (2562). การติดเชื้อในกีฬา. วารสารวทิยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ ปีที่ 20 ฉบบัที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 1-12. 
5. พัทธวรรณ สุดถวิล, ปิยวรรณ การสังเวชน์, สุภาวดี เกิดตรวจ, มนัสวีย์ บัว
ระยับ, นัชชา ยันติ, กริช เรืองไชย. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. การประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดบัชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
1 “มนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่างสงัคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์” 26 มิถุนายน 2562. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์. 1141-1149. 

5. นายกริช เรืองไชย   1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของทหารค่ายทหาร
แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี. กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย, ภัทราพร สิงห์เงิน
, วิภาวรรณ เปรมสุข, ศิริลักษณ์ เทียนมาลี. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2563 “การขับเคลื่อนงานวิจัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 
2. อภิญญา อุตระชัย , กริช เรืองไชย.(2562). การส่งเสริมความรู้และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
คร้ังที่ 7 "วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 
1 มีนาคม 2562. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย. 540-547. 
3. กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย และ นัชชา ยันติ. ความสัมพันธ์ของการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุ อ าเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (TCI 
กลุ่ม 1) ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ประจ าเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562), หน้าที่ 
335-360. 
4. กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย. (2562). แบบแผนการลดน้ าหนักและ
การจัดการภาวะสุขภาพในกลุ่มวัยท างานที่มีน้ าหนักเกิน จังหวัดปทุมธานี. 
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 "วิจัยบูรณา
การศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562. 
ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย.563-575. 
5. กริช  เรืองไชย , ชนาภา แย้มศรี, พิจิตรา น้อยตั้ง, อภิรดี พุทสท้าน. 
(2562). ความเชื่อด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี. การ
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ 
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4. วันที่ 6 กันยายน 2562. กาญจนบุรี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 595-601. 

 

4. อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
 4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ชุดที่ระบใุน มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ* กรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง(ระบุครั้งที่/วันที่

ผ่านสภามหาวิทยาลัย) 
1. นายทัศพร ชูศักดิ ์ 1. นางสาวธธิธา  เวียงปฏิ   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า

หลักสตูร ที่ 754/2564 
ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 

2. นายกริช เรืองไชย   2. นายทัศพร ชูศักดิ์   
3. นางสาวธธิธา  เวียงปฏิ   3. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม 

4. นางสาวนชัชา ยนัต ิ 4. นางสาวนชัชา ยนัติ 
5. นายสุวฒัน์ ศิริแก่นทราย 5. นายกริช เรืองไชย   

 
 4.2 คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

(ทุกระดับการศึกษา) 
สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

 1. นางสาวธธิธา   
เวียงปฏิ   

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

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2559 
2556 

2. นายทัศพร ชูศักดิ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ดร. 

ป ร .ด . (ก าร จั ด ก า ร บ ริ ก า ร
สุขภาพ) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
คศ .บ . (พัฒ นาการ เด็ กและ
ครอบครัว) 
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา) 
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 

2554 
 

2547 
2537 
2548 

 
2551 
2555 
2560 

 
2533 

 
3. ว่าท่ีร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม อาจารย์ ส.ม.(การบริหารสาธารณสุข) 

ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2559 
2558 
2548 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

4. นางสาวนัชชา ยันติ ผู้ช่วย 
ศาตราจารย ์

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

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2558 
2555 
2550 

5. นายกริช เรืองไชย   อาจารย ์ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
สาขาวิชาโภชนาการและ 
การจัดการความปลอดภยั 
ในอาหาร 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2557 
2554 

6. นางอารีย์ สงวนช่ือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)   
ค.บ. (สุขศึกษา)  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาลัยครูนครปฐม 

2533 
2531 

7. นายปัณณทัต  
ตันธนปัญญากร 

อาจารย ์ วท.ม.(วิทยาการระบาด)     
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2558 
2555 

8. นายรัฐพล ศลิปรัศม ี อาจารย์ ดร. ปร.ด. (เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)  
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2558 
2551 
2545 

9. นางสาวสุทธิดา 
แก้วมุงคุณ 

อาจารย ์ วท.ม. (เภสัชวิทยา) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยันวมินทราธริาช 

2560 
 

2555 
10. นางสาวจันทรรตัน์ 

จาริกสกลุชัย 
อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์

เครื่องส าอางค์) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ สาขา
อาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2558 
 

2545 

11. นางสาวศศิธร  
ตันติเอกรตัน ์

อาจารย ์ พย.ม. (การพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน) 
พย.บ. (พยาบาลและ 
ผดุงครรภ์)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร ์

2557 
 

2550 

12. นางสาวนาตยา  
ดวงประทุม 

อาจารย ์ วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

2559 
2556 

13. นางสาวเฟื่องฟ้า  
รัตนาคณหุตานนท ์

อาจารย ์ ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
2555 

14. นางสาวอภิญญา  
อุตระชัย 

อาจารย ์ ส.ม. (สุขศึกษาและ 
การส่งเสริมสุขภาพ) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

2555 
 

2553 
15. นายเจียระไน  

ปฐมโรจนส์กุล 
อาจารย ์ วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2559 
2556 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

16. นางสาวศศิวิมล  
จันทร์มาล ี

อาจารย ์ วท.ม. สาขาวิชาสุขาภบิาล
สิ่งแวดล้อม 
วท.บ. สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2560 
 

2556 

 
 

4.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร (ระบุอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายงานต้องเป็นผลงานวิจัย) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ 

1. นางสาวธธิธา  เวียงปฏิ   1. ธธิธา เวียงปฏิ, อภิชัย คุณีพงษ์ , อัจฉรา ตาพาลี , วนัชญา แพงมา, สิริ
ประภา นามวงศ์, ณัฐกานต์ นูรี. การรับรู้สิทธิผู้ป่วยของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2563 “การขับเคลื่อนงานวิจัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 
2. ธธิธา เวียงปฏิ, อภิชัย คุณีพงษ์, กาญจนา หนองเอ่ียน, เยาวลักษณ์ คงโนน
นอก, สิทธิโรจน์ ตรีเพ็ชร. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติ
กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของนักศึกษาที่อาศัยในหอพัก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่งในเขตปริมณฑล. วารสารการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 8(2). 147-162. 
3. ธธิธา เวียงปฏิ, ทัศพร ชูศักดิ์, ดวงจันทร์ ถาวรกุล, วิสิตา ต้นมาลี, สิริรัตน์ 
จุ้ยเจริญ,รุ่งทิวา ไชยพลฤทธิ์.แรงสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมส่งเสริม
สุขภาพของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ . การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วันที่  13 กันยายน 
2562 ณ อาคารสุรสัมมนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. หน้า 49 - 50. 
4. ธธิธา  เวียงปฏิ, รักขณา  บัวพรรษา, หยาดพิรุณ  วงศ์มณี, นภัสสร  ผ่อง
แผ้ว.(2562). ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านบางบัวทอง ต าบลบางบัวทอง อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี.การ
ประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ฝ่าวิกฤติทางวิชาการและ
วิชาชีพสาธารณสุข” วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562. ชลบุรี: โรงแรมจอมเทียน 
ปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท. 192-205. 
5. ธธิธา เวียงปฏิ และ อภิชัย คุณีพงษ์. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรต าบลหนองสาหร่าย 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ 
อ าเภอดอน เจดี ย์  จั งหวัดสุพ รรณ บุ รี . วารสารระบบสุขภาพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม ธันวาคม ,547-562. 

2. นายทัศพร ชูศักดิ์ 1. ทัศพร ชูศักดิ์, และนัชชา ยันติ.  (2563). ผลการด าเนินงานการส่งเสริม
สุขภาพในชุมชนต าบลวังสมบูรณ์ อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว. วารสาร
การพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 8(1): 41-53. 
2. ทัศพร ชูศักดิ์, ฉัตรประภา ศิริรัตน์ และจิราภรณ์ นนพละ. (2563). ปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง 
จังหวัดสระบุรี. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
15(1): 47-57. 
3. ฉัตรประภา ศิริรัตน์ และทัศพร ชูศักดิ์. (2563). พฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรสาธารณสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก. วารสารสาธารณสุขนครสวรรค์. 6(2): 37-45. 
4. ทัศพร ชูศักดิ์, นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์, นัษฐนันท์ อนันต์สลุง, นภาพร 
สุขเกษม และนิตยา ค าศรีระภาพ. พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร
สาธารณสุข สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่  5 ประจ าปี 2563 “การขับเคลื่อน
งานวิจัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 
5. ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา , มรรยาท  เพ็ชรตรา และทัศพร ชูศักดิ์ . ภาวะ
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุจังหวัดชัยภูมิ กรณีศึกษา : ต าบลนาฝาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(TCI กลุ่ม 2) ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม– สิงหาคม 2562, หน้า 88-101. 

3. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม 1.Sirichai Junphum.(2018). Preliminary association between physical 
activity and sedentary pattern for positive FIT case of colorectal 
cancer in people aged 45-74 years old, Khon Kaen, Thailand.  The 
9 th General Assembly and International Conference of Asian Pacific 
Organization for Cancer Prevention in Jeju Island, Korea. 
2. Sirichai Junphum. (2018). The association between the village 
health volunteer’ and the participation and the prevention and 
the control diabetes mellitus in Namphong district, Khon Kaen, 
Thailand. The 9 th International conference on public health among 
greater Mekong sub-regional countries; adopting healthy lifestyle: 
Combating NCDs, Yangon/ Myanmar. 
3. Sirichai Junphum.(2017). The Prevalence and Predication of Food 
poisoning in Namphong District, Khon Kaen, Thailand. The second 
international conference 2017 Healthy Aging-Anti Aging in Area Ministry 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ 
of Public Health 7 , Rimpao  Hotel, Kalasin Province, Thailand. 
4.Sirichai Junphum.(2016).  The Effect of Participation and Control 
on Dengue Hemorrhagic Fever of Village Health Volunteer in 
Namphong District, Khon Kaen Province. The First International 
Conference on Health Equity 2016: Cancer Control in All Policies 
Roied, Thailand. 
5.ศิริชัย จันพุ่ม. (2561). นวัตกรรมรถสามล้อขนขยะของประเทศไทย เวอร์
ชั่น 4.0. การประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การ
สาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 อาคารชา
เลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี. 

4. นางสาวนัชชา ยันติ 1. Nadchar Yanti., Thassaporn Chusak., Apichai Khuneepong., 
Supriya Lamai., Yaowaluk Ruensod., and Areefah Chete. (2020). 
Knowledge and satisfaction about the use of health care services 
under the social security scheme among employees in a 
company, Pathum Thani Province. 7th National and International 
Conference. Pathumthani: Pathumthani University and Academic 
Cooperation Network. 
2. นัชชา ยันติ, ทัศพร ชูศักดิ์, และอภิชัย คุณีพงษ์. (2563).  การสร้างเสริม
ชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ.2ส. ต าบลวงัสมบูรณ์ จงัหวัดสระแก้ว. วารสาร
วิจัยเพื่อการพัฒนาเชงิพื้นที่. 12(1): 7-21. 
3. นัชชา ยันติ, ฉัตรประภา ศิริรัตน์. (2562). ปัจจัยที่มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านต าบลแห่งหนึ่งในอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารความ
ปลอดภัยและสุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มกราคม-เมษายน 
2562. 
4. นัชชา ยันติ. (2562). การติดเชื้อในกีฬา. วารสารวทิยาศาสตร์การกีฬาและ
สุขภาพ ปีที่ 20 ฉบบัที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2562 หน้า 1-12. 
5. พัทธวรรณ สุดถวิล, ปิยวรรณ การสังเวชน์, สุภาวดี เกิดตรวจ, มนัสวีย์ บัว
ระยับ, นัชชา ยันติ, กริช เรืองไชย. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยั
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. การประชุม
วิชาการและนิทรรศการระดบัชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
1 “มนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุลระหว่างสงัคมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์” 26 มิถุนายน 2562. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
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ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานวิชาการ 
อลงกรณ์ ในพระบรมราชปูถัมภ์. 1141-1149. 

5. นายกริช เรืองไชย   1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของทหารค่ายทหาร
แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี. กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย, ภัทราพร สิงห์เงิน
, วิภาวรรณ เปรมสุข, ศิริลักษณ์ เทียนมาลี. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2563 “การขับเคลื่อนงานวิจัย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 
2. อภิญญา อุตระชัย , กริช เรืองไชย.(2562). การส่งเสริมความรู้และ
พฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เพื่อ
ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย 
คร้ังที่ 7 "วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 
1 มีนาคม 2562. ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย. 540-547. 
3. กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย และ นัชชา ยันติ. ความสัมพันธ์ของการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุ อ าเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (TCI 
กลุ่ม 1) ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (ประจ าเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562), หน้าที่ 
335-360. 
4. กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย. (2562). แบบแผนการลดน้ าหนักและ
การจัดการภาวะสุขภาพในกลุ่มวัยท างานที่มีน้ าหนักเกิน จังหวัดปทุมธานี. 
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 "วิจัยบูรณา
การศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562. 
ราชบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย.563-575. 
5. กริช  เรืองไชย , ชนาภา แย้มศรี, พิจิตรา น้อยตั้ง, อภิรดี พุทสท้าน. 
(2562). ความเชื่อด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วย
โรคความดันโลหิตสูง ต าบลวังยาง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4. วันที่ 6 กันยายน 2562. กาญจนบุรี: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 595-601. 

 
5. อาจารย์ผู้สอน  
 5.1 อาจารย์ประจ า 

1) อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ ิ 21) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ภมรพล 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 22) อาจารย์ ดร.กัตตกมล พิศแลงาม 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นชัชา ยนัติ   23) อาจารย์ Christopher C.Carups 
4) อาจารย์กริช เรืองไชย 24) อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
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5) อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จนัพุ่ม 25) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส าเนียง อภิสันติยาคม 
6) อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกลุชัย 26) อาจารย์สิโรรัตน์ จัน่งาม 
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นลิแสง 27) อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ ์ 28) อาจารย์สิริวิทย์ สุขกันต ์
9) อาจารย์ปัณณทัต ตันธนปญัญากร 29) อาจารย์ ดร.ธนกร สุวรรณพฤฒิ 
10) อาจารย์ ดร.วุฒินนัท์ สีเตชะ 30) อาจารย์นาตยา ดวงประทมุ 
11) อาจารย์อภิญญา  อุตระชัย 31) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์ 
12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน ์ 32) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกนาฎ พรหมนคร 
13) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล จันทวงษ ์ 33) อาจารย์ รติพร พานดวงแก้ว 
14) อาจารย์นลพรรณ ขันติกุลานนท์  
15) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน วัฏฏานุรักษ์  
16) อาจารย์สุรินทร์ อุ่นแสน  
17) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรภร อ่ิมเย็น  
18) อาจารย์กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนนิ  
19) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื่อ  
20) รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ  

 
5.2 อาจารย์พิเศษ 

- 
 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

1. จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

[] อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร(ชุดปัจจุบัน) 
เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี ้ 

- มีจ านวนท้ังหมด 5 คน คือ 
1) อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  
3) อาจารย์นัชชา ยันติ 
4) อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรศีิริชัย จันพุ่ม 
5) อาจารย์กริช เรืองไชย 
 ทั้ง 5 คน เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร

  1.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าหลักสตูร ท่ี 754/2564 ลง
วันท่ี 31 มีนาคม 2564 
1.2-2 สมอ.08 การเปลี่ยนแปลง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลยัอนุมัต ิ
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

ตลอดระยะเวลาที่จดัการศึกษา 
 [   ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไมเ่ป็นไปตาม
เกณฑ์ เนื่องจาก ระบุสาเหตุ................ 

2. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 

[] อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรทุกคนมี
คุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร  
- คุณวุฒิระดับการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
คือ  

ล าดับ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
(ทุกระดับการศึกษา) 

ปีที่จบ 

 1. นางสาวธธิธา   
เวียงปฏิ   

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

2559 
2556 

2. นายทัศพร  
ชูศักดิ์ 

ปร.ด. (การจัดการบริการสุขภาพ) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและครอบครัว) 
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

2554 
2547 
2537 
2548 

 2551 
2555 
2560 
2533 

3. ว่าที่ร้อยตรี 
ศิริชัย จันพุ่ม 

ส.ม.(การบริหารสาธารณสุข) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน) 

2559 
2558 
2548 

4. นางสาว 
นัชชา ยันติ 

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

2558 
2555 
2550 

5. นายกริช เรือง
ไชย   

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา
โภชนาการและการจัดการความปลอดภัย
ในอาหาร 

2557 
2554 

- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรทุกคนมีผลงาน
ย้อนทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายงานในรอบ 5 
ปี ย้อนหลัง 
 [   ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - คน มี
คุณวุฒิหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไมเ่ป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
[   ] อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร - คน ไม่มี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง 

  -ตามตารางข้อ 3.2 และ 3.3 หน้า 
4 
 

3. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

[ ] อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร และมี
ผลงานย้อนทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายงานใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง 
- คุณวุฒิระดับการศึกษาของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ  

ชื่อ-สกุล คุณวฒุิ-สาขาวิชา 
(ทุกระดับการศกึษา) 

ปีที่จบ คุณวฒุ ิ

1..อาจารย์ ธธิธา   ส.ม. (โภชนศาสตร์เพ่ือสุขภาพ)  2559 สัมพันธ ์

  - ตามตารางข้อ 4.2 หน้า 8 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

เวียงปฏิ   วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์  2556 

2.ผศ.ดร.ทัศพร 
ชูศักดิ์ 

ปร.ด. (การจัดการบริการสุขภาพ) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
คศ.บ. (พัฒนาการเด็กและครอบครัว) 
คศ.บ. (โภชนาการชุมชน) 
ศษ.บ. (การศึกษานอกระบบ) 
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) 
ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

2554 
2547 
2537 
2548 
2551 
2555 
2560 
2533 

*ตรง 

3.ว่าที่ร้อยตรี 
ศิริชัย จันพุ่ม 

ส.ม.(การบริหารสาธารณสุข) 
ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 
วท.บ.(สาธารณสุขชุมชน) 

2559 
2558 
2548 

*ตรง 

4.ผศ.นัชชา  
ยันติ 

วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร)์  
ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร)์  
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)  

2558 
2555 
2550 

สัมพันธ ์

5.อาจารย์กริช  
เรืองไชย   

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์  
สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัย
ในอาหาร 

2557 
2554 

สัมพันธ ์

6.ผศ.อารีย์ 
สงวนชื่อ 

วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
ค.บ. (สุขศึกษา)  

2533 
2531 

สัมพันธ ์

7.อาจารย์ปัณณ
ทัต  
ตันธนปัญญากร 

วท.ม.(วทิยาการระบาด) 
วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์) 

2558 
2555 

สัมพันธ ์

8.ดร.รัฐพล ศิลป
รัศมี 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)  
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์  

2558 
2551 
2545 

สัมพันธ ์

9.อาจารย์สุทธิดา 
แก้วมุงคุณ 

วท.ม. (เภสัชวทิยา)  
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)   

2560 
2555 

สัมพันธ ์

10.อาจารย์
จันทรรัตน์ จาริก
สกุลชัย 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางค์) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาหารและ
โภชนาการ) 

2558 
2545 

สัมพันธ ์

11.อาจารย์
ศศิธร  
ตันติเอกรัตน์ 

พย.ม. (การพยาบาล 
เวชปฏิบัติชุมชน) 
พย.บ. (พยาบาลและ 
ผดุงครรภ์) 

2557 
 

2550 

สัมพันธ ์

12.อาจารย์
นาตยา  
ดวงประทุม 

วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
วท.บ. (กายภาพบ าบัด) 

2559 
2556 

สัมพันธ ์

13. อาจารย์
เฟ่ืองฟ้า  
รัตนาคณหุตา
นนท ์

ส.ม. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

2558 
2555 

สัมพันธ ์

14.อาจารย์
อภิญญา  
อุตระชัย 

ส.ม. (สุขศึกษาและ 
การส่งเสริมสุขภาพ) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 

2555 
 

2553 

สัมพันธ ์

15.อาจารย์
เจียระไน  
ปฐมโรจน์สกุล 

วท.ม.(สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร)์ 

2559 
2556 

สัมพันธ ์

16.อาจารย์
ศศิวิมล  
จันทร์มาลี 

วท.ม. สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
วท.บ. สาขาวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

2560 
2556 

สัมพันธ ์

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมผีลงานย้อน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายงานในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง  
[   ] อาจารย์ประจ าหลักสูตร - คน มีคุณวุฒิหรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  
[   ] อาจารย์ประจ าหลักสูตร - คน ไม่มผีลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

4. คุณสมบตัิของ
อาจารยผ์ู้สอน 
 

อาจารย์ประจ า 
[] อาจารย์ประจ ามีคณุวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์  
[   ] อาจารย์ประจ ามีคณุวุฒิไมเ่ปน็ไปตามเกณฑ์  
ไม่มีอาจารย์พิเศษ 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ผลการพิจารณา 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 
ครบ ไม่ครบ 

อาจารย์พิเศษ 
[   ] อาจารย์พิเศษมีคณุวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์  
[   ] อาจารย์พิเศษมีคณุวุฒิไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์  
*มีช่ัวโมงสอนไมเ่กินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดย
มีอาจารย์ประจ าเป็นผูร้ับผดิชอบรายวิชานั้น 

10. การปรับปรุง
หลักสตูรตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

[] เป็นหลักสูตรใหม่ 2556 ซ่ึงเปิดรับนักศึกษาในปี

การศึกษา 2557 และมีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบในปีการศึกษา 2561   
โดยหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการใช้กับ
นักศึกษาใหม ่ในปีการศึกษา 2562 โดยสภาวิชาการ
อนุมัติในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 และสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ 
12/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และได้
ด าเนินการส่งหลักสูตรไปยังสภาวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนรับรองหลักสูตรทางด้านวิชาการวนัที่ 18 
พฤศจิกายน 2562 และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2562 

 [   ] ไม่มีการปรบัปรุงหลักสูตร เนื่องจาก ระบุ
.............................. 
 
 

  10.1 หนังสือน าส่งแจ้งการปรับปรุง
หลักสตูรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ไปยัง สกอ. (จาก
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน) 
10.2 โครงการปรับปรุงหลักสตูร
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการสถานพยาบาล 
10.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล 
10.4 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 12/2561 มติ
อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการสถานพยาบาล 
ปรับปรุง พ.ศ. 2562  
 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2563 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจดัการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน     ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

    ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

บรรล ุ

หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น “ไมผ่่าน” คะแนนเป็นศูนย ์

 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2563 : หน้า 19 
 

หมวดที ่2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
หมายเหตุ** การบริหารและการพัฒนาอาจารย์ ให้หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่านั้น 
ผลการด าเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ  หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน  
เชิงคุณภาพ   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
1. หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือทบทวนคุณสมบัติและกรอบอัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยพิจารณาจากการมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล โดยส าเร็จการศึกษาขั้นต่ าปริญญาโทในด้านการบริหารโรงพยาบาล การ
จัดการระบบสุขภาพ การบริหารงานสาธารณสุข และสาขาที่สัมพันธ์ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือมีต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  ตามเกณฑ์ของ 
สกอ. และมีการพิจารณาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยต้องสามารถท าหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนาหลักสูตรได ้

2. หลักสูตรขออนุมัติเปิดรับสมัครอาจารย์โดยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารคณะ 
และคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยตามล าดับต่อไป 
 3. หลักสูตรและคณะร่วมกับมหาวิทยาลัยสรรหาโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จากผู้ที่สอบผ่านคัดเลือก
ภาษาอังกฤษ และท าการพิจารณาผู้สอบสัมภาษณ์เพ่ือคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเหมาะส าหรับการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หากไม่มีผู้มาสมัครหรือไม่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาและทาบทามอาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์เพ่ือเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป  

4. หลักสูตรแนะน าอาจารย์ใหม่ แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง โดยให้ประธานหลักสูตรเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงในช่วง
ระหว่างทดลองงาน ระยะเวลา 6 เดือน 

5. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ โดยมหาวิทยาลัยจัดการปฐมนิเทศรวม 
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6. มหาวิทยาลัย คณะและหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7. มอบหมายภาระงานให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
8. หลักสูตรและคณะประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
9. มีประชุมเพ่ือการประเมินกระบวนการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือหา

แนวทางพัฒนาและปรับปรุงการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2563 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนื่องจาก ผศ.ดร. 

อภิชัย คุณีพงษ์ ได้ลาออกในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมเพ่ือสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทดแทน ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้พิจารณาอาจารย์สังกัดคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ทาบทามเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่าอาจารย์ทุกท่านเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกคน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงเร่งด าเนินการท าบันทึกข้อความ
เรื่องขอความอนุเคราะห์ประกาศรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล ลงวันที่15 ตุลาคม 2563 และทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้ ง
บุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ) ตามประกาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีผู้มีสิทธิ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล จ านวน 2 คน และไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ) อีกรอบ ตามประกาศ วันที่ 4 มกราคม 2564 ในการรับสมัครรอบนี้มีผู้สมัครรวม 5 
คน ผลการสอบคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ อาจารย์ ว่าที่ร้ อยตรีศิริชัย 
จันพุ่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องจากมีคุณวุฒิและผลงานวิชาการเป็นไปตามคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยส าเร็จการศึกษาทางด้านการบริหารงานสาธารณสุขและมีผลงานวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
จากนั้นหลักสูตรน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และได้จัดท า สมอ.08 และเสนอต่อส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และเสนอต่อ สกอ. เพ่ือรับทราบ และยังได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ หน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง
เพ่ือให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม ตามค าสั่งคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ที่ 56/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่   

 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
การใช้วิธีการทาบทามอาจารย์ในคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณวุฒิและผลงานวิชาการเป็นไปตาม

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแล้ว หลักสูตรจะด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
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หลักสูตรโดยพิจารณาคัดสรรตามคุณสมบัติ ดังนี้ 1) มีคุณวุฒิปริญญาเอก (พิจารณาล าดับต้น) 2) ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ (พิจารณาล าดับต้น) 3) มีคุณวุฒิปริญญาโท (พิจารณาล าดับรอง) 4) มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ 5) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 6) มีความมุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตร 7) มีความเป็นผู้น าและ
สามารถท างานเป็นทีมได ้

จากการพิจารณาร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่าอาจารย์ทุกท่านเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกคน จึงขอความอนุเคราะห์ประกาศรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เพ่ือคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็น
อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ) ของมหาวิทยาลัย จากการเปิดรับสมัครอาจารย์นั้น มีผู้สมัครเข้า
สอบคัดเลือกแต่ไม่สามารถสอบผ่านความรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ทางหลักสูตรจึงน าเรื่องเข้ าในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยที่ประชุมมีมติหากมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็น
อาจารย์สอบไม่ผ่านความรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ คณะสาธารณสุขศาสตร์จะด าเนินการประสานงานไปยัง
กองการเจ้าหน้าที่เพ่ืออนุญาตให้ผู้สมัครเข้าสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ได้ แต่ต้องผ่านการสอบความรู้ด้านทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษภายในระยะเวลา 1 ปี  

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรแล้วว่า การรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยการทาบทาม

อาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาเป็นอันดับแรก และหากไม่มีอาจารย์ที่สามารถเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ทางหลักสูตรจะเร่งด าเนินการขอความอนุเคราะห์ประกาศรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบไปยัง
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเตรียมประสานงานไปยังกองการเจ้าหน้าที่เพ่ืออนุญาตให้ผู้สมัครเข้าสอบปฏิบัติและ
สัมภาษณ์ได้ หากมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นอาจารย์สอบไม่ผ่านความรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้ไดอ้าจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ   หลักสูตรมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คน  
เชิงคุณภาพ   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการประเมินปฏิบัติงานตามก าหนดเกณฑ์

มาตรฐานภาระงาน ได้ระดับไม่ต่ ากว่าดีมาก  
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเข้าสู่สัญญาจ้างตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงขั้นตอน) 
1. หลักสูตรวางแผนอัตราก าลัง 
2. หลักสูตรก าหนด Job Description Job Specification 
3. มหาวิทยาลัยก าหนดเกณฑ์มาตรฐานภาระงานให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. มหาวิทยาลัยก าหนดการทดลองงาน หลักสูตรมีส่วนร่วมในการประเมิน 
5. มหาวิทยาลัยก าหนดการจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและสวัสดิการ 
6. หลักสูตรร่วมกับคณะ ร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานโดยเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
7. มหาวิทยาลัยก าหนดการเข้าสู่ระยะสัญญาจ้าง การเลิกจ้างและการเกษียณอายุ 
8. หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ร่วมพิจารณาอาจารย์เกษียณอายุในกรณีที่อาจารย์มีผลงานโดดเด่น

เป็นที่ยอมรับมหาวิทยาลัยจะท าสัญญาจ้างแบบชั่วคราว ในกรณีที่หลักสูตรมีการจ้างอาจารย์เกษียณอายุ 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงการท างาน)  
1. หลักสูตรมีการวางแผนอัตราก าลังความต้องการของอาจารย์ให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา  
2. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดเกณฑ์ภาระงานสอนของอาจารย์โดยก าหนดให้อาจารย์ทุกคนมีภารกิจตาม

เกณฑ์มาตรฐานคือ การสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานบริหารอ่ืน ๆ 
รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในกรณีที่สอนเกินเกณฑ์ภาระงานสอน 
มหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานให้กับอาจารย์ ตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 
6 ธันวาคม 2561 

3. มหาวิทยาลัยได้มีเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องภาระงานขั้นต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557 โดยมีการ
น าผลคะแนนการประเมินมาจัดกลุ่มตามผลคะแนนโดยแบ่งกลุ่มคะแนนเป็น 5 ระดับ คือ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ 
และต้องปรับปรุง ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมากขึ้น
ไป  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาเพ่ือเข้าสู่การต่อสัญญาจ้างตามระยะของการประเมิน
ตามช่วงอายุงาน ได้แก่ ระยะสัญญาจ้างชั่วคราว สัญญาจ้างระยะที่ 1 สัญญาจ้างระยะที่ 2 สัญญาจ้างระยะที่ 3 
และสัญญาจ้างระยะท่ี 4 ซึ่งอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม อยู่ในสัญญาจ้างชั่วคราวและมีก าหนดต่อสัญญาจ้าง
ระยะที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 อาจารย์กริช เรืองไชย และอาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ อยู่ในสัญญาจ้างระยะที่ 2 
โดยที่ ผศ.นัชชา ยันติ และ ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ มีคุณสมบัติสามารถเข้าสู่การต่อสัญญาระยะที่ 3 ได ้

5. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ ลาออกจากต าแหน่งประธานหลักสูตร ดังนั้น 
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หลักสูตรมีมติให้ อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ ท าหน้าที่เป็นประธานหลักสูตร และให้อาจารย์กริช เรืองไชย ท าหน้าที่
เป็นกรรมการและเลขานุการหลักสูตร   
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
หลักสูตรมีการประเมินระบบและกลไกลการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยการตรวจสอบผล

เป้าหมายของระบบ พบว่า ในปีการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 100 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ที่ 754/2564 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เนื่องจากหลักสูตรมีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และมีการก ากับติดตาม
ให้อาจารย์เข้าสู่สัญญาจ้างตามระยะเวลาที่ก าหนดและส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ส าหรับผลการประเมินการปฏิบัติงานการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีงบประมาณ 
2562 พบว่า อาจารย์สามารถเข้าสู่การต่อสัญญาจ้างตามระยะของการประเมินตามช่วงอายุงานและมีผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่นจ านวน 3 คนและระดับดีมากจ านวน 2 คน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนอยู่ในระยะสัญญาจ้างที่ 2 โดยที่ ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ สามารถเข้าสู่
สัญญาจ้างระยะที่ 4 ได้ เนื่องจากมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ แต่ต้องผ่านการเข้าสู่
สัญญาจ้างระยะที่ 3 เป็นเวลา 1 ปี ส าหรับ ผศ.นัชชา ยันติ สามารถเข้าสู่สัญญาจ้างระยะที่ 3 ได้ เนื่องจากมี
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ไม่มีการปรับปรุงระบบและกลไกในปีการศึกษา 2563 ประกอบกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถ

ด าเนินการให้มีผลบรรลุตามเป้าหมายของระบบได ้
 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 ไม่มีการปรับปรุงระบบและกลไกจึงไม่ปรากฏผลที่เกิดจากการปรับปรุง 

 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

  เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพโดยการอบรม สัมมนา  

ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา 
เชิงคุณภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในด้านการสอน            

ด้านวิจัย ด้านวิชาชีพสาธารณสุข และด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ส่งผลต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานและได้รับการพัฒนาเพ่ือปรับคุณวุฒิให้สูงขึ้นทั้งในด้านความ
ต้องการในการศึกษาต่อและการท าผลงานวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบและกลไก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรตรวจสอบคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. หลักสูตรน าผลการประเมินการสอนของอาจารย์มาร่วมพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอน ศูนย์พัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพและคณะมีการส ารวจความต้องการการ พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ หลักสูตรได้มีการปรับระบบและกลไกโดยท าการส ารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลน าเข้าในการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ 

3. คณะฯ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ด้านต่าง ๆ 
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และด าเนินการตามแผน และหลักสูตรได้มีการปรับระบบและกลไก
โดยจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล  

4. หลักสูตรและคณะด าเนินการควบคุมก ากับการด าเนินงาน โดยหลักสูตรได้ปรับปรุงระบบและกลไก
โดยก าหนดให้อาจารย์กริช เรืองไชย เป็นผู้รับผิดชอบก ากับติดตามการเข้าร่วมประชุม อบรมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามแผนพัฒนาอาจารย์ 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา 

5. ประเมินผลการด าเนินงานและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานโดยหลักสูตรได้ก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จรายประเด็นและบุคคล 

 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์จากปี

การศึกษา 2562 โดยน าผลการส ารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสูตร จัดท าเป็น
แผนพัฒนาอาจารย์หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลปี 2563 ที่สอดคล้องกับความต้องการ และมอบหมายให้ 
อาจารย์กริช เรืองไชย กรรมการและเลขานุการหลักสูตร ก ากับติดตามการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เข้าอบรมตามกิจกรรมที่ได้แสดงความจ านงไว้ หรือการฝึกอบรมตามที่คณะฯ และมหาวิทยาลัย
ก าหนดให้เข้าร่วม  

2. หลักสูตรมีการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีการประชุมร่วมกันเพ่ือส ารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์และพิจารณาข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรเสนอความ
ต้องการผ่านคณะ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลมุ่งเน้นพัฒนาอาจารย์ 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านการสอน 2) การวิจัยและบริการวิชาการ 3) การท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 4) การศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก และ 5) การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม จากนั้นน าข้อมูลความต้องการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์มาจัดท าเป็นแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลของหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ปี 2563-2564  
ตามโครงการอบรมของอาจารย์ ขอค าสั่งเข้าร่วมโครงการ อาจารย์ ธธิธา เวียงปฏ และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย 
จันพุ่ม 
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1) การส่งเสริมการพัฒนาตนเองของอาจารย์ด้านการสอนนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เข้าร่วม
การอบรมหลักสูตรเครื่องมือวัดผลการเรียนการสอน (Assessment Tools) วันที่ 4 มีนาคม 2563 อาคารเรียน
รวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพใน
โครงการวิถีชุมชน “เครื่องมือ 7 ชิ้น 2562” วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ หอจดหมายเหตุสาธารณสุขแห่งชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี การศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานพยาบาลของเอกชน โรงพยาบาลสห
วิทยาการมะลิ ในเครือโรงพยาบาลพระรามสอง วันที่ 17 ธันวาคม 2562 โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up)  ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ผลการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป 

 
2) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในด้านการวิจัย หลักสูตรได้สนับสนุนให้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้วยการน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติและการเผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ลงวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  

นอกจากนี้ อาจารย์ในหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการพ้ืนที่โครงการ
พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดปทุมธานีและสระแก้ว ได้แก่ 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ รับผิดชอบ พื้นที่ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และอาจารย์ธธิธา เวียง
ปฏิ รับผิดชอบต าบลหนองตะเคียนบอน อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นโครงการที่สนองพระราโชบาย 
ที่ได้บูรณาการงานวิจัยและการบริการวิชาการการท างานในชุมชนของอาจารย์ในหลักสูตร  

3) การส่งเสริมการท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพการท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 3 วัน โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้หลักสูตรมอบหมายให้ ผศ.ดร.
ทัศพร ชูศักดิ์ เป็นพี่เลี้ยงติดตามการส่งผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร  

4) ในด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มีการมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้าการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ของ
อาจารย์กริช เรืองไชย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  

5) ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของอาจารย์หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลนั้นได้มุ่งเน้นให้
อาจารย์พัฒนาด้านการรักษาจริยธรรมที่ดีงามและการมีจิตอาสา โดยอาจารย์หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมและการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ได้แก่ 
พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร กิจกรรมท าบุญปีใหม่ งานสงกรานต์รดน้ าด าหัวเป็นประจ าทุกปี การเข้าร่วมงาน
กิจกรรมจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย และกิจกรรมจิตอาสาที่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย เช่น การท างานจิตอาสาในกิจกรรมบริการวิชาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและสร้างรายได้ระหว่าง
เรียนให้นักศึกษาในงานฮักนา มาร์เก็ต ในเดือน มีนาคม 2564 
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3. ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม และการสัมมนา ทั้งที่
จัดโดยหน่วยงานภายในและภายนอก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ การส่งเสริมและพัฒนา 
จ านวน
ชั่วโมง 

1 ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 

 

1. อบรมโครงการอบรมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร แบบ Blended Learning ในวันที่  29-30 
เม.ย. 64 เวลา 8.00-16.30 น. ณ สสร.504 
2. โครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ วันที่ 30 มี.ค. 64 
3. โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร วันที่ 26 มี.ค. 64 
4. โครงการ กิจกรรมพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานชาติ วันที่ 23 ก.พ. 64 
5. โครงการอบรมการเขียนเสนอโครงการวิจัยและฉบับสมบูรณ์ เพื่อยื่นขอรับสนับสนุนการวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกประจ าปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 29 มีนาคม 2564  
6. โครงการ KM การน า Blended Learning สู่การปฏิบัติ ส าหรับอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันที่ 5 , 19 กุมภาพันธ์ 2564 
7. โครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินโครงการ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ 
ABCD  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
9. โครงการอบรมการพัฒนาด้านการสื่อสารออนไลน์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน วันที่ 13-15 มกราคม 2564 
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2 ผศ.นัชชา ยันต ิ 1. อบรมโครงการอบรมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร แบบ Blended Learning ในวันที่  29-30 
เม.ย. 64 เวลา 8.00-16.30 น. ณ สสร.504 
2. โครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ต าแห่นงทางวิชาการ วันที่ 30 มี.ค. 64 
3. โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร วันที่ 26 มี.ค. 64 
4. โครงการ กิจกรรมพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานชาติ วันที่ 23 ก.พ. 64 
5. โครงการอบรมการเขียนเสนอโครงการวิจัยและฉบับสมบูรณ์ เพื่อยื่นขอรับสนับสนุนการวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกประจ าปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 29 มีนาคม 2564  
6. โครงการ KM การน า Blended Learning สู่การปฏิบัติ ส าหรับอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันที่ 5 , 19 กุมภาพันธ์ 2564 
7. โครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินโครงการ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ 
ABCD  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
9. โครงการอบรมการพัฒนาดา้นการสื่อสารออนไลน์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน วันที่ 13-15 มกราคม 2564 
10. โครงการอบรม Workshop on Scientific writing for publications on 18-19 
September 2020 at Pullman Bangkok King Power, Bangkok 
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3 อ.ธธธิา เวียงปฏ ิ 1. อบรมโครงการอบรมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร แบบ Blended Learning ในวันที่  29-30 
เม.ย. 64 เวลา 8.00-16.30 น. ณ สสร.504 
2. โครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ต าแห่นงทางวิชาการ วันที่ 30 มี.ค. 64 
3. โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร วันที่ 26 มี.ค. 64 
4. โครงการ กิจกรรมพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานชาติ วันที่ 23 ก.พ. 64 
5. โครงการอบรมการเขียนเสนอโครงการวิจัยและฉบับสมบูรณ์ เพื่อยื่นขอรับสนับสนุนการวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกประจ าปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 29 มีนาคม 2564  
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ การส่งเสริมและพัฒนา 
จ านวน
ชั่วโมง 

6. โครงการ KM การน า Blended Learning สู่การปฏิบัติ ส าหรับอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันที่ 5 , 19 กุมภาพันธ์ 2564 
7. โครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินโครงการ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ 
ABCD  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
9. โครงการอบรมการพัฒนาดา้นการสื่อสารออนไลน์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน วันที่ 13-15 มกราคม 2564 
10. โครงการอบรม "แกนน าวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคกลาง" วันที ่3-5 
มีนาคม 2564 

4 อ.ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย 
จันพุ่ม 

1. อบรมโครงการอบรมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร แบบ Blended Learning ในวันที่  29-30 
เม.ย. 64 เวลา 8.00-16.30 น. ณ สสร.504 
2. โครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ต าแห่นงทางวิชาการ วันที่ 30 มี.ค. 64 
3. โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร วันที่ 26 มี.ค. 64 
4. โครงการ กิจกรรมพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานชาติ วันที่ 23 ก.พ. 64 
5. โครงการอบรมการเขียนเสนอโครงการวิจัยและฉบับสมบูรณ์ เพื่อยื่นขอรับสนับสนุนการวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกประจ าปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 29 มีนาคม 2564  
6. โครงการ KM การน า Blended Learning สู่การปฏิบัติ ส าหรับอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันที่ 5 , 19 กุมภาพันธ์ 2564 
7. โครงการอบรมการพัฒนาดา้นการสื่อสารออนไลน์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน วันที่ 13-15 มกราคม 2564 
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5 อ.กริช เรืองไชย 1. อบรมโครงการอบรมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร แบบ Blended Learning ในวันที่  29-30 
เม.ย. 64 เวลา 8.00-16.30 น. ณ สสร.504 
2. โครงการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเข้าสู่ต าแห่นงทางวิชาการ วันที่ 30 มี.ค. 64 
3. โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร วันที่ 26 มี.ค. 64 
4. โครงการ กิจกรรมพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับนานชาติ วันที่ 23 ก.พ. 64 
5. โครงการอบรมการเขียนเสนอโครงการวิจัยและฉบับสมบูรณ์ เพื่อยื่นขอรับสนับสนุนการวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกประจ าปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 29 มีนาคม 2564  
6. โครงการ KM การน า Blended Learning สู่การปฏิบัติ ส าหรับอาจารย์คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ วันที่ 5 , 19 กุมภาพันธ์ 2564 
7. โครงการอบมรมเชิงปฏิบัติการวิธีการประเมินโครงการ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563  
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ 
ABCD  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 
9. โครงการอบรมการพัฒนาดา้นการสื่อสารออนไลน์ส าหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน วันที่ 13-15 มกราคม 2564 
10. โครงการอบรม Workshop on Scientific writing for publications on 18-19 
September 2020 at Pullman Bangkok King Power, Bangkok 
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4. การก ากับและติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมของอาจารย์ โดยการแจ้งเตือนและตรวจสอบการเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านค าสั่งและบันทึกข้อความที่ทางหน่วยงานที่จัดกิจกรรมส่งมายังคณะฯ  

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

 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการประเมินระบบและกลไกเมื่อเดือนมีนาคม และ เดือน

กันยายน โดยการตรวจสอบกับเป้าหมายของระบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยให้ อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ 
เป็นผู้รายงานผลการก ากับติดตาม พบว่าอาจารย์ทุกท่านได้รับการพัฒนาตนเองครบตามแผน ไม่น้อยกว่า 40 
ชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาศักยภาพครบถ้วนทุกด้าน สอดคล้อง
กับความต้องการ เมื่อประเมินกระบวนการท างาน พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นว่าการส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนาศักยภาพเป็นสิ่ งที่ มีประโยชน์และควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีมติให้เพ่ิมการวิเคราะห์สัดส่วนของการพัฒนาศักยภาพ และควรมีการก ากับติดตาม
การน าผลจากการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ไปใช้ประโยชน์ ซึ่งมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้น าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปปรับปรุงระบบและกลไกในปีการศึกษา 2564 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไม่ได้มีการปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการระหว่างปีการศึกษา 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการในปีการศึกษา 2563 
ดังนี้ 

ในขั้นตอนของการก ากับติดตามการด าเนินงาน นอกจากการก ากับติดตามการด าเนินงาน 2 ครั้ง ต่อปี
การศึกษา ควรเพ่ิมการวิเคราะห์สัดส่วนของการพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการก ากับติดตามการน าผลจากการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ไปใช้ประโยชน์ โดยหลักสูตรได้วิเคราะห์ศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า 
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัย ทางหลักสูตรจึงได้สนับสนุนให้เป็นผู้รับการเสนอชื่อเพ่ือ
พิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2563 และได้รับมอบหมายให้เป็น
พ่ีเลี้ยงในการส่งเสริมและให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ในหลักสูตรเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไป 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ผลการจากการปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการ เมื่อเริ่มปีการศึกษา 2563 ส่งผลให้อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพโดยการอบรม สัมมนา ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อ 1 ปี
การศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการสอน ด้านวิจัย ด้านวิชาชีพ
สาธารณสุข และด้านคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและได้รับการพัฒนาการท า
ผลงานวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ กล่าวคืออาจารย์นัชชา ยันติ ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ โดยมติของสภามหาวิทยาลัย วันที่ 1 เมษายน 2564 
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อาจารย์กริช เรืองไชย ได้ยื่นเรื่องขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแบบพิเศษ ไปยังคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เนื่องจากระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ถึง 5 ปี และ สภา
มหาวิทยาลัยมติรับทราบผลการประเมินในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยทางหลักสูตรได้ติดตามขอผลการประเมิน
เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์กริช เรืองไชย เพ่ือเร่งรัดจัดท าแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ (กพอ.03) เพ่ือยื่นแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการแบบปกติ ภายใน 60 วัน 
และอาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ มีเอกสารประกอบการสอนวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุขและด าเนินการท าวิจัยให้
สอดคล้องกับเกณฑ์ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 

หลักสูตรได้มีการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดย ผศ.นัช
ชา ยันติ และคณะ ได้น าเสนองานวิจัยเรื่อง Knowledge and satisfaction about the use of health care 
services under the social security scheme among employees in a company, Pathum Thani 
Province ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดยมหาวิทยาลัยปทุมธานี  

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี 2563 โดยได้รับโล่รางวัล
จากนายกสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 2 กรกฏาคม 2563   

ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 
เรื่อง รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

ผศ.นัชชา ยันติ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ชุด
โครงการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุจากหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในจังหวัด
ปทุมธานี 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
4.1-1 4.1-1-1  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
4.1-1-2 แผนพัฒนาอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

4.1-2 4.1-2-1 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 

4.1-2-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง ภาระงาน
ขั้นต่ าของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557  
4.1-2-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก             
4.1-2-4 มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 1 เมษายน 
2564 ครั้งที่ 4/2564   
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2563 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน 5 คน มีคุณวุฒปิริญญาเอก จ านวน 1 คน ได้แก่    
ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 
 

โดยแสดงวิธีการค านวณดังนี ้

วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวฒุิปริญญาเอก  
 1 x 100 = ร้อยละ 20  
 5      

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 20 

x 5 = 5 คะแนน 
 20 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.1-1 4.2(1) ปริญญาบัตรและผลการศึกษา 
4.2.1-2 4.2(2) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2563 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี 20 % 
ป.โท 80 % 
ป.เอก 100 % 

ร้อยละ 20  5 คะแนน บรรลุ 
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  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน 5 คน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 2 คน ได้แก่    

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นชัชา  ยันติ 

 
วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ 
 
 2 x 100 = ร้อยละ 40  
  5     
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 40 x 5 = 3.33 คะแนน 
 60     

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
4.2.2-1 4.2.2-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 2909/2562 

เรื่อง แต่งตั้งให้พนักงานมหาวิทยาลัยด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.2.2-2 4.2.2-2 มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2564  

ลงวันที่ 1 เมษายน 2564  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2563 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบ
หลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

ป.ตรี 45 % 
ป.โท 60 % 
ป.เอก 75 % 

ร้อยละ 40  3.33 คะแนน ไม่บรรล ุ
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  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

หมายเหตุ** พิจารณาจากผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีรายชื่อ ณ วันสิ้นสุดปีการศึกษานั้น โดยไม่
ต้องน าระยะเวลาในการประจ าหลักสูตรมาพิจารณา  

ผลการด าเนินงาน 
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร จ านวน 5 คน  
- มีผลงานวชิาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จ านวน 11 เร่ือง  
โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี ้

วิธีการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  
 11 x 100 = ร้อยละ 220  
  5     
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 220 x 5 = 5 คะแนน 
 5     

 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 1. อาจารยธ์ธิธา เวียงปฏิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ 

1.1ธธิธา เวียงปฏิ , อภิชัย คุณีพงษ์ , 
อัจฉรา ตาพาลี , วนัชญา แพงมา, สิริ
ประภา นามวงศ์ , ณัฐกานต์ นูรี. การ
รั บ รู้ สิ ท ธิ ผู้ ป่ ว ย ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบ รมราชูป ถัม ภ์ . ก ารประชุ ม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่  5 ประจ าปี 
2563 “การขับเคลื่อนงานวิจัย ด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล”มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี. 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
1141-1149. 
1 .2  ปั จ จั ย ที่ มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของทหาร
ค่ายทหารแห่งหนึ่ งในจังหวัดชลบุรี . 
กริช เรืองไชย, อภิญญา อุตระชัย, ภัท
ราพร สิงห์เงิน, วิภาวรรณ เปรมสุข, ศิริ
ลักษณ์ เทียนมาลี. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่  5 ประจ าปี  2563 
“ ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ง า น วิ จั ย  ด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล”มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี. 
2.1 ทัศพร ชูศักด์ิ, นภัสรัญชน์ ฤกษ์
เรืองฤทธิ์, นัษฐนันท์ อนันต์สลุง, นภา
พร สุขเกษม และนิตยา ค าศรีระภาพ. 
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

พฤติกรรมการส่ งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรสาธารณสุข สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอองครักษ์ จังหวัด
น ค รน ายก . ก ารป ระ ชุ ม วิ ช าก าร
ระดับชาติ ครั้งที่  5 ประจ าปี  2563 
“ ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ง า น วิ จั ย  ด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล” 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ 

0.40 1. ผศ.นัชชา ยันติ 1.1 Nadchar Yanti., Thassaporn 
Chusak., Apichai Khuneepong., 
Supriya Lamai., Yaowaluk 
Ruensod., and Areefah Chete. 
(2020). Knowledge and 
satisfaction about the use of 
health care services under the 
social security scheme among 
employees in a company, 
Pathum Thani Province. 7th 
National and International 
Conference. Pathumthani: 
Pathumthani University and 
Academic Cooperation Network. 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

3 

- บทความวิ จัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบู รณ์ ที่ ตีพิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 1. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักด์ิ 

1.1 ธธิธา เวียงปฏิ , อภิชัย คุณีพงษ์ , 
กาญจนา หนองเอี่ยน, เยาวลักษณ์ คง
โนนนอก, สิทธิโรจน์ ตรีเพ็ชร. (2563). 
ความสัมพั น ธ์ ระหว่ างความรู้ และ
ทั ศนค ติกั บพฤติกรรมการบริ โภค
อาหารส าเร็จรูปแช่แข็งของนักศึกษาที่
อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
แห่งหนึ่งในเขตปริมณฑล. วารสารการ
พั ฒ น า สุ ข ภ า พ ชุ ม ช น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น . 8(2). 147-
162. 
2.1 ทัศพร ชูศักด์ิ , และนัชชา ยันติ.  
(2563). ผลการด าเนินงานการส่งเสริม
สุขภาพในชุมชนต าบลวั งสมบู รณ์ 
อ าเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว. 
วารสารการพัฒ นาสุ ขภ าพชุมชน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 8(1): 41-53. 
2.2 ทัศพร ชูศักด์ิ, ฉัตรประภา ศิริรัตน์ 
และจิราภรณ์ นนพละ. (2563). ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของ
พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง 
จั งหวั ดส ระบุ รี . วารส ารวิ จัยและ
พัฒนาวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 15(1): 47-57. 
2.3 ฉัตรประภา ศิริรัตน์, ทัศพร ชูศักด์ิ. 
(2563). พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
ขอ งบุ ค ล าก รส าธ ารณ สุ ข  สั งกั ด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก. วารสารสาธารณสุข
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ท่ี ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก ช่ือ-สกุลอาจารย์ ช่ือผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

นครสวรรค์. 6(2): 37-45. 

4 

- บทความวิ จัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบู รณ์ ที่ ตีพิ มพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมั ติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 1. อาจารย์นัชชา  ยันติ 1. นัชชา ยันติ , ทัศพร ชูศักด์ิ , และ
อภิชัย คุณีพงษ์. (2563).  การสร้าง
เสริมชุมชนสุขภาพดีด้วยหลัก 3อ.2ส. 
ต าบลวังสมบู รณ์  จังหวัดสระแก้ว . 
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ . 
12(1): 7-21. 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

1.00 - - 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00 - - 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์  ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 - - 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00 - - 

คุณภาพงานสร้างสรรค์ 

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20 - - 

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

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 - - 

10 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - 
11 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  5 - 
12 จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  - - 

 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.2.3-1 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ ์

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2563 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 
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4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ป.ตรี 15 % 
ป.โท 30 % 
ป.เอก 45 % 

ร้อยละ 220  5 คะแนน บรรลุ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรมีผลการด าเนนิงานผลที่เกิดกับอาจารย์ มีรายละเอียดังนี้ 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 

ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

ตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดท าแบบส ารวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ปี

การศึกษา 2560-2563 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 80 ดังนี้ 

ล าดับ ปีการศึกษา 
1/2561 

ปีการศึกษา 
2/2561 

ปีการศึกษา 
1/2562 

ปีการศึกษา 
2/2562 

ปีการศึกษา 
1/2563 

ปีการศึกษา 
2/2563 

1 อ.ดร.ทัศพร 
ชูศักดิ์ 

อ.ดร.ทัศพร 
ชูศักดิ์ 

ผศ.ดร.ทัศพร 
ชูศักดิ์ 

ผศ.ดร.ทัศพร 
ชูศักดิ์ 

ผศ.ดร.ทัศพร 
ชูศักดิ์ 

ผศ.ดร.ทัศพร 
ชูศักดิ์ 

2 อ.นัชชา ยันต ิ อ.นัชชา ยันต ิ อ.นัชชา ยันต ิ อ.นัชชา ยันต ิ อ.นัชชา ยันต ิ ผศ.นัชชา ยันต ิ
3 อ.สุวัฒน ์

ศิริแก่นทราย 
อ.ดร.อภิชัย 
คุณีพงษ์ 

ผศ.ดร.อภิชัย 
คุณีพงษ์ 

ผศ.ดร.อภิชัย 
คุณีพงษ์ 

ผศ.ดร.อภิชัย 
คุณีพงษ์ 

อ.ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย 
จันพุ่ม 

4 อ.กริช  เรืองไชย อ.กริช  เรืองไชย อ.กริช  เรืองไชย อ.กริช  เรืองไชย อ.กริช  เรืองไชย อ.กริช  เรืองไชย 
5 อ.ธธธิา  เวียงปฏ ิ อ.ธธธิา  เวียงปฏ ิ อ.ธธธิา  เวียงปฏ ิ อ.ธธธิา  เวียงปฏ ิ อ.ธธธิา  เวียงปฏ ิ อ.ธธธิา  เวียงปฏ ิ

ร้อยละอัตรา
การคงอยู ่

ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 

 
หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี 

ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
  1). อาจารย์ นพ.สุกิจ จ าปาเงิน 
  2). อาจารย์ยงยุทธ สงวนชม 
  3). อาจารย์สุพัตรา สุขชีพ 
  4). รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ เดชไทย 
  5). อาจารย์นันทิภา แก้วลี 
 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในล าดับที่ 1 และ 3 เป็นนางสาวศุภางค์   วัฒนเสย และ              
นางสาวพิชสุดา  เดชบุญ เนื่องจากอาจารย์ นพ .สุกิจ จ าปาเงิน และอาจารย์สุพัตรา สุขชีพ ได้ขอลาออกตั้งแต่                     
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วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และได้มีการด าเนินการท าหนังสือแบบ สมอ.08 แก้ไขเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย               
เพื่อให้สภาสถาบันอนุมัติ โดยในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                
จ านวน  5 คน ประกอบด้วย    

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

   5). อาจารย์นันทิภา แก้วล ี
 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ยงยุทธ  สงวนชม และอาจารย์ศุภางค์ 
วัฒนเสย สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 อาจารย์นันทิภาแก้วลี และอาจารย์พิชสุดา  เดชบุญ ย้ายสาขาวิชา                       
ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้มีการด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์
ตามเกณฑ์และด าเนินการท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ค าสั่งที่ 1327/2559 
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559  จ านวน  5 คน ประกอบด้วย 
  1). อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์   
   2). อาจารย์ชฎาภรณ์ กลิน่กุหลาบ 
   3). อาจารย์เมธี สุทธศิลป ์
   4). อาจารย์กริช เรืองไชย 
   5). อาจารย์เนตรนภา สาสงัข์ 

ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนื่องจากอาจารย์ชฏาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ สิ้นสุดสัญญา                      
เดือนกันยายน 2560 และไม่ขอต่อสัญญาจ้าง ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
จึงได้มีกระบวนการรับสมัครอาจารย์ใหม่เข้ามาทดแทนต าแหน่งว่างจากการสิ้นสุดสัญญาจ้างและไม่ต่อสัญญาจ้างของ
อาจารย์ชฏาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ ซึ่งผู้สอบได้ คือ อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย บรรจุ เดือนพฤศจิกายน 2560 (แทน) และ
ได้จัดท าสมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตรในเดือนธันวาคม 2560 และต่อมาอาจารย์เนตรภา สาสังข์ ได้
ขอลาออกเดือนธันวาคม 2560 และอาจารย์เมธี  สุทธศิลป์ ได้ขอลาออกเดือนมกราคม 2561 หลักสูตรได้มีการบริหาร
จัดการให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ทันก าหนดเวลา จึงได้ทาบทามอาจารย์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่ได้
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทดแทนอาจารย์ที่ลาออก 2 คน โดยได้อาจารย์ทดแทนที่มีคุณวุฒิสัมพันธ์ 2 ท่าน 
คือ อาจารย์นัชชา ยันติ และอาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ และได้จัดท าสมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยทั้งนี้การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเป็นการทดแทนให้ได้อาจารย์ตาม
เกณฑ์ สกอ. ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชุดปัจจุบัน 5 คน ประกอบด้วย  

1). อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์   
   2). อาจารย์นัชชา ยนัต ิ
   3). อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ ิ
   4). อาจารย์กริช เรืองไชย 
   5). อาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย 
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 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนื่องจากอาจารย์สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย สิ้นสุดสัญญาจ้างเดือน
ธันวาคม 2561 ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมเพื่อสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทน ที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้มีความเห็นชอบให้ทาบทาม ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
เนื่องจากส าเร็จการศึกษาทางด้านการบริหารงานสาธารณสุขซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล 
และได้จัดท าสมอ.08 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารหลักสูตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยทั้งนี้การปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเป็นการทดแทนให้ได้อาจารย์ ตามเกณฑ์ สกอ. ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ชุดปัจจุบัน 5 คน ประกอบด้วย 

1). ผศ.ดร. อภิชัย คุณีพงษ์  
   2). ผศ.ดร. ทัศพร ชูศักดิ์  
   3). อาจารย์นัชชา ยนัต ิ
   4). อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ 
   5). อาจารย์กริช เรืองไชย 
 ในภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2563 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนื่องจาก ผศ.ดร. 
อภิชัย คุณีพงษ์ ได้ลาออกในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 ทางหลักสูตรจึงได้ประชุมเพ่ือสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทดแทน ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้พิจารณาอาจารย์สังกัดคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พบว่าอาจารย์ทุกท่านเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกคน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงเร่งด าเนินการท าบันทึกข้อความเรื่องขอความอนุเคราะห์ประกาศรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ลงวันที่15 ตุลาคม 2563 
และทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ) ตามประกาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็น
อาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล จ านวน 2 คน และไม่มีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก 
 ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงาน
มหาวิทยาลัย สายวิชาการ) อีกรอบ ตามประกาศ วันที่ 4 มกราคม 2564 ในการรับสมัครรอบนี้มีผู้สมัครรวม 5 
คน ผลการสอบคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย 
จันพุ่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วันที่ 31 มีนาคม 2564 

ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชุดปัจจุบัน 5 คน ประกอบด้วย 
1). อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ   

   2). ผศ.ดร. ทัศพร ชูศักดิ์  
   3). ผศ.นัชชา ยันต ิ
   4). อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม 

 5). อาจารย์กริช เรืองไชย 
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- ความพึงพอใจของอาจารย์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีการประชุมคณะกรรมการประจ า

หลักสูตรเพื่อหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า ร้อยละ 
80 ทุกคร้ัง ท าให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน การติดตามการจัดท ามคอ. มีการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การด าเนินงานตามหน้าที่ การจัดท ามคอ.3 - 
7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินแต่ละปีการศึกษาดังนี้ ดังนี้ 

 
ความพึงพอใจ ปีการศึกษา ผลการเปรียบเทียบ 

2561 2562 2563 
1.รับและแต่งตั้งอาจารย ์ 3.93 3.96 3.96 คงที่ 
2.บริหารอาจารย์ 3.83 3.85 3.90 เพิ่มขึน้ 

3.ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์ 3.89 3.94 3.94 คงที่ 

4.บริหารหลักสูตร 3.86 3.94 3.94 คงที่ 

ภาพรวม 3.88 3.92 3.95 เพิ่มข้ึน 

 
หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ที่ได้ท า

หน้าที่ประจ าหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้
ด าเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่างๆ 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

4.3-1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของอาจารย์ 
4.3-2 [รายละเอียเอกสารหลักฐาน] 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2563 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 คะแนน บรรลุ 

หมายเหตุ* กรณหีลักสูตรที่มีการด าเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการด าเนินงาน ระดับ 3  

 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2563 : หน้า 39 
 

หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
1.ข้อมูลนกัศึกษาที่รับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

   ปีการศึกษาที่รับเข้า 
   จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) 

2560 2561 2562 2563 
2560 13 13 13 13 
2561 10 10 10 10 
2562 - - 19 19 
2563 - - - 18 
รวม 23 23 42 60 

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปัญหาจ านวนผู้เรียนที่ลดลงเนื่องจากจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวนลดลง 
และมีแนวโน้มในการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษามากข้ึน  

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษาที่รับเข้า จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) ร้อยละ 

2557 5 100 
2558 - - 
2559 22 100 
2560 12 92.31 

4. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
        ในปีการศึกษา  2/2561 นักศึกษาขอพักการศึกษา  1 ราย เนื่องจากปัญหาเร่ืองการเงิน จึงท าให้นักศึกษาราย
ดังกล่าวต้องลงทะเบยีนเพิ่มให้ครบ จ านวน  1 เทอม 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตของ

บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 

2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยมีการส ารวจระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 โดยมีบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา

จ านวน 22 คน และมีผู้ใช้บณัฑิตตอบแบบสอบถามจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.72 โดยมีรายละเอียดผลการ

ประเมินดังนี ้
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉล่ีย 
(MEAN) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D) 

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ   
1.1 มีทัศนคติที่ดีต่อการท างาน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.60 0.55 
1.2 มีความเสียสละ/มีจิตสาธารณะ 5.00 0.00 
1.3 มีความมุ่งม่ัน ขยันหม่ันเพียร 4.60 0.55 
1.4 มีความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีวินัย เคารพกฎระเบียบ ขอ้บังคบัของ

องคก์ร 
4.80 0.45 

1.5 มีความเมตตา 5.00 0.00 
2.ด้านความรู้ความสามารถทางวชิาการ/วิชาชีพ   

2.1 มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพ 4.00 0.00 
2.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่รับผิดชอบได ้ 4.60 0.55 
2.3 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และเรียนรูง้านได ้ 5.00 0.00 
2.4 มีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 4.20 0.45 
2.5 มีการเสวงหาความรู้ใหม่เพือ่พัฒนางาน 4.40 0.55 

3.ด้านทักษะทางปญัญา   
3.1 สามารถประเมินขอ้เท็จจริงจากข้อมูลที่หลากหลาย 4.40 0.55 
3.2 มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่รับผิดชอบได ้ 5.00 0.00 
3.3 มีความสามารถในการเสนอแนะและให้เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ 5.00 0.00 
3.4 ใช้หลักการและทฤษฎีในการวิเคราะห์ปัญหา 4.20 0.45 
3.5 มีความคิดสร้างสรรค ์ 4.40 0.55 

 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 
(MEAN) 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D) 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
4.1 มีปฏสิัมพันธ์กับผูบ้ริหาร และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 5.00 0.00 
4.2 สามารถท างานทั้งในฐานะผูน้ า ผู้ตาม หรือเพื่อนร่วมงาน 4.20 0.45 
4.3 สามารถวางแผนและรบัผิดชอบในงานที่มอบหมายได้ 5.00 0.00 
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับผู้รว่มงานได้ 5.00 0.00 
4.5 ความฉลาดทางอารมณ์ / การควบคุมอารมณ์ 5.00 0.00 

5.ด้านการสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ   
5.1 สามารถคิดวเิคราะหเ์ชิงตวัเลข 3.60 0.55 
5.2 มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการสสืบคน้ น าเสนอได้ถูกต้อง 4.40 0.55 
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5.3 มีทักษะในการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 0.00 
5.4 สามารถในการพูด อ่าน เขียน (ภาษาต่างประเทศ) ได้ในระดับพื้นฐาน 3.60 0.55 
5.5 ความรอบรูเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและน าไปประยุกต์ใช้กับงาน 4.20 0.45 

 
  

6. ด้านทักษะพิสัย/ทักษะการจัดการเรียนรู้/ความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพ   
6.1 สามารถจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย 4.20 0.45 
6.2 มีเทคนิคและทักษะในวิชาชพีที่หลากหลายสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.00 0.00 
6.3 สามารถบูรณาการวิชาชีพสู่การจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพ 4.80 0.45 
6.4 สามารถจัดการบูรณาการวิชาชีพสู่การจัดการเรียนรู้ในวิชาชพีได้อย่างเหมาสม 4.40 0.55 
6.5 สามารถวางแผน ออกแบบปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียนและประเมินผลการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

4.40 0.55 

ค่าเฉลี่ยรวม 6 ด้าน 4.50 0.26 
หมายเหตุ* จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 

วิธีการค านวณ 

1.ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต  =    ………. 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2563 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

ค่าเฉลี่ย  
4.50 

4.5 4.5  

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล จากบัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาใน

หลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 โดยมีการส ารวจระหว่างเดือน
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มีนาคม – เมษายน 2564 ซึ่งมีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ที่ รายการข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
1 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 22 

2 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 

18 

3 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผูท้ี่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

12 

4 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 2 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา 0 
6 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0 
7 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
8 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 
9 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ าอยู่แล้ว 0 

10 
ร้อยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลังส าเร็จ
การศึกษา (3+4)/(2-5-6-7-8-9) 

77.78 

11 ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (1/2*100) 81.81 
หมายเหตุ* จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 

วิธีการค านวณ 

1.ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  

 22 x      100    =    ร้อยละ 100 

22 
 

 

2.แปลงค่าร้อยละที่ค านวณ ได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

100                 x      5    =  5 คะแนน 

100  
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2563 ผลการด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2.2 ร้อยละของบณัฑติปรญิญาตรี
ที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 100 5 บรรลุ 

 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 เนื่องจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและปัญหาด้านการปิดตัวของสถานประกอบการเอกชนท าให้
บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้เพียงหน่วยงานราชการ และประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
หมายเหตุ** ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ขอให้ดูเจตนารมณ์ของ

หลักสูตร ว่าต้องการนักศึกษาที่มีคุณสมบัติอย่างไร และจัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาใน
หลักสูตร โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและการแก้ปัญหา 

 
- การรับนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ 35 คน 
เชิงคุณภาพ นักศึกษามีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน มคอ.2 (ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 12 หน่วยกิต หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพทางด้านสาธารณสุขหรือเทียบเท่า มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย) และเกณฑ์การคัดเลือกมีความชัดเจน ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
ระบบและกลไกการรับนักศึกษาของหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดแผนการรับนักศึกษาและส่งรายละเอียดไปยังคณะฯ 
2. คณะฯ ท าบันทึกการรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตร ส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการต่อ 

ดังนี้ 
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 2.1 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประกาศรับสมัครนักศึกษา โดยมีการปรับระบบจากปีการศึกษา 2563 
ก าหนดการรับนักศึกษา 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 Portfolio รูปแบบที่ 2 โควตามหาวิทยาลัย และ รูปแบบที่ 3 ระบบ 
Thai University Central Admission System (TCAS) ซึ่งรูปแบบที่ 3 รับสมัครทั้งหมด 5 รอบ 
  2.2 ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านทางหน้าเวปไชต์ของมหาวิทยาลัย 
  2.3 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนจัดท าบันทึกถึงธนาคารกรุงไทย เปิด-ปิดระบบการช าระเงิน
ออนไลน์ 
 3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรออกประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาในโรงเรียน  

4. หลักสูตรคัดเลือกอาจารย์สัมภาษณ์ ส่งรายชื่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
สัมภาษณ์โดยให้ประธานและเลขานุการท าหน้าที่สัมภาษณ์ 
 5. ส านักส่งเสริมวิชาการฯ จัดสอบสัมภาษณ์วันเดียวกัน โดยมอบหมายให้หลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการสัมภาษณ์ 

6. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลังสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว 
 7. หลักสูตรและคณะฯ ร่วมกันพิจารณาผลการรับสมัครนักศึกษา และหาแนวทางการพัฒนาระบบการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
ในการรับนักศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ได้ก าหนดเกณฑ์การรับ

นักศึกษาจ านวน 35 คนและนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีความรู้
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 12 หน่วยกิต หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางด้าน
สาธารณสุขหรือเทียบเท่า มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรม จริยธรรม จากนั้นส่งรายละเอียดจ านวนการรับรวมถึง
คุณสมบัตินักศึกษาไปให้ส านักส่งเสริมวิชาการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของหลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ 
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ จัดท าไฟล์คู่มือรับสมัครนักศึกษาเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ รับสมัครออนไลน์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ http://ent.vru.ac.th/Webregister/pages/Homepages 
.php และจัดให้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์นักศึกษา โดยมีคณะกรรมการคุมสอบที่แต่งตั้งโดยส านักงาน
ส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อให้นักศึกษาทราบ จัดท าบันทึกถึงธนาคารกรุงไทย เปิด-ปิด
ระบบการช าระเงินออนไลน์ และจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลังสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เรียบร้อย
แล้ว เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์รับสมัครออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
http://web2020.vru.ac.th/DefaultN.aspx และติดประกาศไว้บริเวณชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู้สมัครทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) Portfolio 2) รับตรง
โควตามหาวิทยาลัย และ 3) ระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 51.42 จากจ านวนตามแผนการรับที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งระบุไว้ใน มคอ.2 และแก้ไขตาม สมอ.08 (ปรับปรุงเล็กน้อย) 
ซึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดไว้  

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมภาษณ์โดยการใช้ช่องทางออนไลน์ ? 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้น าผลการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 มา

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินการในปีการศึกษา 2563 ดังรายละเอียดที่น าเสนอในขั้นตอนการ
ด าเนินการ ซึ่งคงแนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในเชิงแนวรุกในรอบรับตรงโควตามหาวิทยาลัย โดยให้อาจารย์
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตรออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ในโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อเป็นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ร่วมโครงการการสื่อสาร
องค์กรและสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและบริการวิชาการแก่
สังคมในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 15 โรงเรียน แต่จ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้ามาเรียนในหลักสูตรยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย เชิงปริมาณ (ร้อยละ 54.28)   

จากการประเมินกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 พบว่ากลุ่มนักเรียนเป้าหมายมีความ
สนใจในหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลมากข้ึน เนื่องจากการเข้าร่วมโครงการการสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC) ท าให้กลุ่มนักเรียนเป้าหมายได้พูดคุยกับอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อเข้าใจถึงแนวทางการเรียนการสอน
และการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา อีกทั้งได้รับการบริการวิชาการจากอาจารย์ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแนวทางการรับนักศึกษาพบว่า การด าเนินโครงการการสื่อสารองค์กรและ
สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ส่งผลท าให้มีนักศึกษาสมัครเข้าหลักสูตรมากขึ้น แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่
หลักสูตรก าหนดไว้ จึงได้ร่วมกันปรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ใหม่ในปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทสังคมใน
ปัจจุบันที่เน้นการสื่อสารทางออนไลน์มากขึ้น โครงการ Upskill Reskill โดยประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีบุตรหลานที่สนใจศึกษาและเข้าท างานในสถานพยาบาล  การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความ
เชื่อถือ คลิปวิดีโอที่ตัดต่อข้ึนมาใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงจุดแข็งของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นปฏิบัติจริงและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทางมหาวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรจัดเตรียมให้แก่นักศึกษา  
ภาพลักษณ์  ความแตกต่างของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์และที่อ่ืน เน้นประชาสัมพันธ รุ่นพี่ที่
ส าเร็จการศึกษาและมีงานท าทันที 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
จากการปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีการรับนักศึกษา 3 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่ 1 Portfolio รูปแบบที่ 2 โควตามหาวิทยาลัย และ รูปแบบที่ 3 ระบบ Thai University Central Admission 
System (TCAS) ซึ่งรูปแบบที่ 3 รับสมัครทั้งหมด 5 รอบ พบว่าได้นักศึกษาจ านวน 19 คน (ร้อยละ 54.28) แต่เข้าศึกษา
จ านวน 19 คน (ร้อยละ 100.00)  ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้พิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรอบรับตรงโควตามหาวิทยาลัย ได้แก่ การปรับเปลี่ยนเป็นการประชาสัมพันธ์ในช่องทาง
ออนไลน์ คือการใช้เฟสบุคเพจ โดยให้นักศึกษาในหลักสูตรและนอกหลักสูตรช่วยกดถูกใจ กดแชร์ เพื่อให้บุคคลภายนอก
เห็นความเคลื่อนไหวของหลักสูตรมากขึ้น การซื้อโฆษณาในแอพพลิเคชั่น Facebook ในปี 2564 เพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องทางประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 46,000 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564)  มีการ
แต่งตั้งแอดมินของเฟสบุค ได้แก่ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหลักสูตร การตอบ
ค าถามแก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ โดยเน้นการตอบที่รวดเร็ว เอาใจใส่และเป็นมิตร 

เพิ่มการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักเรียนเป้าหมายที่สมัครเข้ามาเรียน จังหวัด โรงเรียน 
แผนการเรียน ช่องทางที่ทราบเรื่องการประชาสัมพันธ์ การสอบถามเหตุผลผู้ที่สละสิทธิเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์และหลักสูตร เพิ่มการติดต่อไปยังนักศึกษาโดยตรง เผื่อนักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงประกาศการรับสมัคร
หรือลืมก าหนดการช าระเงินหรือการสัมภาษณ์ 
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 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
ได้นักศึกษาจ านวน 18 คน (ร้อยละ 51.42) และเข้าศึกษาจ านวน 19 คน (ร้อยละ 100.00) ซึ่งไม่บรรลุ

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (กรณีการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีผลการเรียนในรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข  

เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษในระดับ C ขึ้นไป/ผ่าน 
เชิงคุณภาพ  นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวทางด้านสังคม การเรียน และการด าเนินชีวิตส่วนตัวเพื่อการ

เรียนในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล มีดังนี้ 
1. ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยน าผลการวิเคราะห์

ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีการศึกษา 2563 วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการเรียนของนักศึกษา
ปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่จากเอกสารรายงานผลการเรียนและข้อมูลจากการสอบสัมภาษณ์ 
 2. หลักสูตรมอบหมายงานและก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ซึ่งได้แก่ 
การเตรียมความพร้อมการส่งเสริมสุขภาพและพื้นฐานวิชาชีพสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาอังกฤษ 
 3. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 4. ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรปรับระบบในการดูแลนักศึกษาใหม่ระหว่างท ากิจกรรมโดยให้รุ่นพี่ในแต่ละชั้นปี
เข้าพบน้องปีหนึ่งเพื่อตอบค าถามหรือข้อสงสัยอย่างใกล้ชิด 
 5. ประเมินผลส าเร็จของการจัดกิจกรรม และพิจารณาข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้รับการเตรียมความพร้อมโดยการเข้าร่วม

กิจกรรมปฐมนิเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
โดยได้รับการแนะน าขั้นตอนในการลงทะเบียน ระเบียบการแต่งกาย หอพักนักศึกษา การยื่นขอรับทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
การผ่อนผันทหาร สิทธิในการรักษาพยาบาล นอกจากนี้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ เช่น การส่งเสริมทักษะ
การสร้างเสริมสุขภาพตามหลัก 3อ.2ส. การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการ/ระบบและกลไก ด้วยการสังเกตและสอบถามนักศึกษาเมื่อเสร็จสิ้น
การด าเนินกิจกรรม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม เนื่องจากได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยมากขึ้น กิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสมทั้งในด้านของเนื้อหา และมีรูปแบบการจัด
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กิจกรรมที่มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ รวมถึงการปฏิบัติจริงในรายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา 2561 มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินการในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรได้มี
การปรับพื้นฐานในรายวิชาที่มีความส าคัญในการเรียนหลักสูตรโดยการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ประจ าปี 2562 โดย มีกิจกรรมย่อยในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาใหม่เรื่อง กิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนด้านการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนด้านทักษะภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยให้นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษาใหม่สามารถ
ปฏิบัติได้จริงและมีความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น ซึ่งพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีผล
การเรียนรายวิชา SPH101 หลักสาธารณสุขระดับ C ขึ้นไป จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ลงทะเบียนจ านวน 18 
คน) และมีผลการเรียนวิชา VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
(ลงทะเบียน 12 คน) 

จากการประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2563 ในประเด็นของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาจส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในปี
การศึกษา 2564 คณะกรรมการจึงได้ก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโดยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเร่ืองการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นหลัก และเน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม
โดยเพิ่มช่องทางจัดกิจกรรมออนไลน์ การส่งเสริมความรู้เร่ืองการป้องกันโรคและการอัพเดทสถานการณ์ข่าวสารของการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางสื่อประชาสัมพันธ์ของทางหลักสูตรเพื่อสนับสนุนและปลูกฝังให้นักศึกษาใหม่ได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการเกิดโรค วัคซีน รวมถึงการป้องกันโรค COVID-19 ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญ
ในสาขาการจัดการสถานพยาบาล 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
จากการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาใหม่ประจ าปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรได้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาใหม่ โดยเพิ่มการส่งเสริมทักษะการสร้างเสริม
สุขภาพ ภาษาอังกฤษ และการฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ โดยปรับเปลี่ยนให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริง        
ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลท าให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา   
มากขึ้น โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2562 
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 95.19 และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแนวทางในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 โดยเพิ่มหัวข้อการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีการ
วัดความรู้ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจ าปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 โดยใช้รูปแบบการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ผสมกับการมาร่วมกิจรรมที่คณะโดยมีการเว้น
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ระยะห่างตามมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ผลจากการปรับลดเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษาใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาบางส่วนไม่ได้อยู่ร่วมฟังการบรรยายกฏระเบียบใน
ช่องทางออนไลน์ ท าให้เกิดความสับสนในเร่ืองการลงทะเบียน การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษา คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรจึงมอบหมายของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน  ติดตามนัด
หมายให้มีการพบปะ พูดคุย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัยทั้งในห้องเรียนและทางออนไลน์  

 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
นักศึกษาใหม่หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้เข้าร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาใหม่

ประจ าปีการศึกษา 2563  ร้อยละ 100 ได้เข้ารับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในด้านการปรับพื้นฐานความรู้ด้าน
วิชาการ ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีผลการเรียนรายวิชา SPH101 หลักสาธารณสุข ระดับ C ขึ้นไป 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 88.23 (ลงทะเบียนจ านวน 17 คน) และมีผลการเรียนวิชา VLE101 การเตรียมพร้อม
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42 (ลงทะเบียน 19 คน) ส่งผลให้นักศึกษาใหม่สามารถ
ปรับตัวทางด้านสังคม ด้านการเรียน และการด าเนินชีวิตส่วนตัวเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

3.1-1 3.1-1 ก าหนดการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
3.1-2 3.1-2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร ์
 3.1-3 ผลการเรียนรายวิชาSPH101 หลักสาธารณสุขและ VLE101 การเตรียมพร้อมทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
 3.1-4 โครงการการสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2563 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 1. นักศึกษาได้รับการแนะแนวการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ต่อ

ภาคการศึกษา 
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 2. ร้อยละ 85 ของหมู่เรียนนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาไม่น้อยกว่า 3.51 

เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที  

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน  
2. หลักสูตรร่วมกับคณะฯ เตรียมความพร้อมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน  

 3. อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา มีการปรับระบบการให้
ค าปรึกษาโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของคณะปฏิบัติหน้าที่เป็นนักกิจการนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ผ่านการอบรมการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานกิจการนักศึกษา 
 4. อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษากับหลักสูตร 

5. หลักสูตรประเมินผลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา   

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้จัดให้ทุกหมู่เรียนมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน โดย

เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 คือ อาจารย์ 1 คน เป็นที่ปรึกษา
หมู่เรียนนักศึกษาไม่เกิน 30 คน เป็นอาจารย์ที่ผ่านการอบรมในหัวข้อการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา มีเวลาให้การ
ดูแลนักศึกษา มีการสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักเรียนในหลักสูตรและก าหนดให้ส่งรายงานผลการ
ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ การลงทะเบียน การให้ค าปรึกษาหรือความช่วยเหลือทางด้านต่าง ๆ แก่นักศึกษากับหลักสูตร  
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาจากทางมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน 
631247900 เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด   

ร้อยละ 100 ของหมู่เรียนนักศึกษาหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้รับการแนะแนวการให้ค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา 4 ครั้ง ต่อภาคการศึกษา และจากผลการประเมินกระบวนการจัดระบบการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.61) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.72) 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (4.89) และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก 
(4.33) ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายระบบเชิงปริมาณที่ตั้งไว้ คณะกรรมการพิจารณารายงานผลการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาพบว่านักศึกษาได้ปรึกษาปัญหาการเรียน ปัญหาส่วนตัวและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ค าปรึกษาและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที หลักสูตรได้พิจารณาเลือก นายกิตติวุฒิ  ไชยการ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษานั้น เพื่อให้นักศึกษามาขอค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 
การหารายได้ระหว่างการศึกษา รวมถึงปัญหาส่วนตัว จึงส่งผลให้นักศึกษามีที่ปรึกษาที่สามารถเข้าใจปัญหาชีวิตและ
เข้าใจบริบทของช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม  

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าผลการประเมินการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน ปี

การศึกษา 2561 มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินการในปีการศึกษา 2562 พบว่า การมอบหมายให้
นายกิตติวุฒิ ไชยการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาควบคู่ไปกับอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งผล
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ให้นักศึกษามีตัวเลือกในการปรึกษาปัญหาทางด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นวัยที่ไม่แตกต่างกัน
มาก และสามารถพูดคุยปรึกษาได้เป็นกันเองมากกว่าอาจารย์  

จากประเมินกระบวนการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2562 พบว่า การให้
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ สังคม และปัญหาส่วนตัวนั้น มีช่องทางการให้ค าปรึกษาที่ครบถ้วน โดยที่นักศึกษาสามารถเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ห้องพักอาจารย์ ช่องทางติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และสื่อออนไลน์ และการปรึกษาผ่านทางนัก
กิจการนักศึกษา แต่ด้วยภาวะการระบาดของ COVID-19 ท าให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษามีข้อจ ากัดมากขึ้น
เนื่องจากการเว้นระยะห่างทางสังคม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้พิจารณาแนวทางการให้ค าปรึกษาของอาจารย์
ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2563 ให้เพิ่มช่องทางออนไลน์โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่ เรียนสร้างห้องเรียนในแอพพลิเคชั่น 
Google Classroom เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในหมู่เรียน ทั้งการนัดหมายการเข้าพบอาจารย์
ที่ปรึกษาออนไลน์ การนัดหมายก าหนดการส าคัญต่าง ๆ การลงทะเบียนเรียน กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการอัพโหลด
เอกสารส าคัญเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น และหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าหมู่เรียนปฏิบัติหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน ติดตามข่าวสารของจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี 
การเฝ้าระวังในกรณีที่นักศึกษาเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดโรคสูง โดยมีแนวทางการพิจาณา ขั้นตอนการด าเนินการ ตาม
แนวทางของทางคณะ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรได้พิจารณามอบหมายให้นักกิจการนักศึกษาเป็นผู้ให้ค าปรึกษาให้แก่นักศึกษาควบคู่ไปกับอาจารย์     

ที่ปรึกษา เน้นการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ สังคมและปัญหาส่วนตัว ส่งผลท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไปในทุกหมู่เรียน และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการ
ประเมินผลการให้ค าปรึกษาพบว่านักศึกษามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การกู้ยืม กยศ. ทางหลักสูตรจึง
พิจารณาเลือก นางสาวพัชรพร เรียงวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่ืองการ
ลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา 

 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาในทุกหมู่เรียน โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ

นักศึกษาได้รับการแนะแนวการให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา 4 ครั้ง และร้อยละ 100 ของหมู่เรียนนักศึกษามีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51    
 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ ร้อยละ 85 ของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามีนักศึกษาที่เข้าร่วมตามตัวชี้วัดที่โครงการ
ก าหนด 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับการพัฒนา 

 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  
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 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
1. หลักสูตรร่วมกับคณะฯ จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยน าผลการประเมินการจัด

กิจกรรมในปีที่ผ่านมาใช้เป็นข้อมูลปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ปี 2563 
2. คณะฯ ก าหนดแนวทางในการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการและ

ประเมินผลกิจกรรม โดยในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ขั้นตอนการวางแผน ด าเนินงานและการประเมินโครงการ 

3. ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดกิจกรรมและประเมินผลตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
4. หลักสูตรและคณะฯ พิจารณาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไป 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 

2563 และได้น าผลการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและต้องครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ความรู้ ทักษะ หรืออ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับ 
จ าแนกตามชั้นปีการศึกษาและได้ก าหนดออกมาเป็นแนวทางและเป้าหมายในการจัดกิจกรรม วัตถุประสงค์ การระบุ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ พร้อมทั้งให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดกิจกรรรม เมื่อหลักสูตรได้
แนวทางและข้อสรุปการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแล้วได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึ กษาและคณะฯ เพื่อให้
นักศึกษาได้จัดท าเป็นแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจ าปี 2563 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ร่วมเป็นที่ปรึกษา และน าเสนอในแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 จากนั้นจัดท าแบบเสนอ
โครงการเพื่อให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาและส านักงานคณบดีตรวจสอบความถูกต้อง และด าเนินกิจกรรมไปตามวันเวลาที่
ก าหนดไว้   

นักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นที่ปรึกษา 
ให้ค าชี้แนะ ส าหรับการประเมินผลกิจกรรม นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเครื่องมือในการประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อส่งมอบต่อให้กับอาจารย์ได้ด าเนินการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อไป  อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้
วิเคราะห์ความสอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและครอบคลุมการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษามาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีกิจกรรมมีความเหมาะสมตาม
ชั้นปีของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้  

ชั้นปีที ่ ความรู้ ทักษะ หรืออ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับศึกษาแต่ละชั้นป ี
1 หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลเน้นพัฒนานักศึกษาในชัน้ปทีี ่1 ให้เป็นนักศึกษาที่มีทักษะ    

การด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 
1.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความซื่อสัตย์ 
1.2 นักศึกษามีจิตอาสา เสียสละ และมีความรบัผิดชอบต่อสังคม 
1.3 นักศึกษามีทักษะการท างานร่วมกับผู้อื่น รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพและยอมรับ
ข้อตกลงและความคิดเห็นของคนในกลุ่ม  

2 การพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการสถานพยาบาลเน้นสง่เสริมกระบวนการด้าน



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2563 : หน้า 52 
 

ความคิดและทักษะชีวิตเพื่อการพัฒนาและเจริญเติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพในสงัคม ดังนี้ 
2.1 นักศึกษามีกระบวนการด้านความคิดและคิดเชิงสรา้งสรรค ์สามารถบูรณาการองค์ความรู้      
สู่การปฏิบัตไิด ้
2.2 นักศึกษามีทักษะชีวิต สามารถเผชิญสถานการณ์ตา่ง ๆ ในชวีิตประจ าวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงในอนาคตได้  
2.3 นักศึกษามีทักษะความสามารถพิเศษที่ส่งเสริมการด ารงชีวติและการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานพยาบาล การใช้เทคโนโลยีเพือ่
การสร้างสรรค์งานในสถานพยาบาล  

3 เมื่อส าเร็จการศึกษาใน ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาสาขาการจัดการสถานพยาบาลควรมีทักษะในการ
ท างานในวชิาชีพที่เก่ียวข้องกับการจัดการสถานพยาบาล ได้แก ่ 
3.1 นักศึกษามีทักษะพื้นฐานดา้นการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ เวชระเบียน เวชสถิติ 
3.2 นักศึกษามีทักษะพื้นฐานดา้นการเงิน การคลังและพัสดุในสถานพยาบาล 
3.3 นักศึกษามีทักษะพื้นฐานดา้นการจัดการทรัพยากรบุคคลในสถานพยาบาลและการจัดการ
คุณภาพขององค์กร 

4 เมื่อส าเร็จการศึกษาใน ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสาขาการจัดการสถานพยาบาลสามารถน าความรู้ทีไ่ด้
จากการศึกษาในรายวชิาต่าง ๆ และการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในทุกชัน้ปีมาประยุกต์ใช้ใน
วิชาชีพได้ ได้แก ่
4.1 นักศึกษามีทักษะในการท าวิจัยด้านการจัดการสถานพยาบาล ประเดน็ดังต่อไปนี้                    
งานวิจยัด้านสาธารณสุข (การสง่เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค) ด้านการจัดการข้อมูลสุขภาพ/
เวชระเบียน ดา้นคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง ดา้นการบริหารทรัพยากรในองค์กร (บุคคล 
งบประมาณ วัสดุ-ครุภัณฑ์) 
4.2 นักศึกษามีทักษะในการจัดท าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การ 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 4  กลุ่มหลัก ได้แก่  
1. กลุ่มวิชาหลัก (core subjects)  
2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills)  
3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and innovation skills)  
4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย การมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความ

รับผิดชอบ มีวินัยและตรงต่อเวลา  
2. ด้านความรู้ในหลักการแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในศาตร์ของการจัดการสถานพยาบาล การประยุกต์

ทฤษฎีทางการจัดการสถานพยาบาลมาใช้งานได้จริง 
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3. ด้านทักษะทางปัญญา การคิดอย่างเป็นระบบคิดอย่างมีวิจารณญาณ การประยุกต์ความรู้และทักษะ
กับการแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขโดยเฉพาะการบริหารจัดการสถานพยาบาล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ บทบาทผู้น า ผู้ตาม และการเป็นสมาชิกที่
ดีของกลุ่ม มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและของส่วนรวม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช้ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การค้นคว้าข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการสถานพยาบาล 

ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลและคณะสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 14 โครงการ ดังนี้ 
 
ล าดับ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน 

1 กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชากายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 

ชั้นปีที่ 1,2 1 2 

2 กิจกรรมท าบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี 2563 ชั้นปีที่ 1-3 2 1,4 
3 กิจกรรมร าลึกคุณพระราชบิดา บิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ชั้นปีที่ 1-3 2 1 
4 กิจกรรมวันทาคณาจารย์ ชั้นปีที่ 1-3 2 1 
5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการบริหารจัดการและการ

พัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล 
ชั้นปีที่ 1-3 3 2,4 

6 โครงการวิศวกรสังคม “เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยสู่ผู้น าศตวรรษที่ ๒๑” ชั้นปีที่ 2-3 4 2,3,4 
7 โครงการ เปิดประตูสู่วิชาชีพสาธารณสุข (ปฐมนิเทศและเตรียมความ

พร้อมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563) 
ชั้นปีที่ 1 2 1,4 

10 กิจกรรมสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-3 2,3,4 1,2,4,5 
11 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 3 1 2 

12 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ชั้นปีที่ 2  

ชั้นปีที่ 2 1 2 

14 กิ จกรรม เตรียมความพ ร้อม เข้ าสู่ วิ ช าชีพ เพื่ อ การท า งาน ใน
สถานพยาบาล 

ชั้นปีที่ 4 1 2 

15 กิจกรรมประกวดศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย (การประกวด
กระทงและนางนพมาศและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง) 

ชั้นปีที่ 1-4 3 1,4,5 

16 โครงการเซฟเลิฟ เซฟไลฟ์ ชั้นปีที่ 3 2,3 1,3,4 
17 กิจกรรมปัจฉิมนิ เทศนักศึกษาและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ปี

การศึกษา 2563 
ชั้นปีที่ 4 1,2 2 

 
เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมแล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบส่งรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมให้หลักสูตรและคณะฯ 

เพื่อน าไปพิจารณาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีต่อไป 
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น าผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2562 มีข้อเสนอแนะว่าในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2563 ควรเพิ่มเติมหัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาที่ใช้ในโรงพยาบาล ระบบการตรวจคัด
กรองโรคเบื้องต้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และมีทักษะที่พร้อมในการประกอบอาชีพในสถานพยาบาลมากข้ึน 

จึงมอบหมายให้ ผศ.นัชชา ยันติ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเข้าสู่วิชาชีพ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้าน
ทรัพยากรบุคคล  การใช้ยาในโรงพยาบาลและระบบการตรวจคัดกรองโรคเบื้ องต้น ภายหลังการจัดกิจกรรมมีการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาชื่นชอบหัวข้อการสร้างเสริมความรู้เร่ืองระบบการตรวจคัดกรองโรค
เบื้องต้น และต้องการให้เพิ่มภาคปฏิบ้ติมากข้ึน เนื่องจากเป็นทักษะที่มีความส าคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลท าไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาจิตอาสาในนักศึกษา
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้ ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์และกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมอบหมายให้ ผศ.นัช
ชา ยันติ จัดกิจกรรมบริการวิชาการส่งเสริมความรู้และการป้องกันการแพร่กระจายโรค COVID-19 โดยมอบหมายให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมบริเวณใต้อาคาร 100 ปี และหน้าโรงอาหารเพื่อส่งเสริมทักษะการน าเสนอ
สารส าคัญ ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดและการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนวิชาระบาดวิทยามาประยุกต์ใช้ในการ
เผยแพร่ความรู้และการป้องกันการแพร่กระจายโรค COVID-19 ไปสู่นักศึกษาคณะอ่ืนต่อไป 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดย

พิจารณาและวิเคราะห์ศักยภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องตามการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน การมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้ตรงกับศักยภาพพื้นฐานที่มีอยู่ โดยการมอบหมายให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์ทักษะทางด้านวิชาการและความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้แต่ละด้านให้สอดคล้องกับความสามารถและคุณลักษณะพิเศษต่างๆ ของนักศึกษา  เช่น การส่งตัวแทนนักศึกษา
เข้าร่วมประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ การเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะบัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 การเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย) ในพื้นที่ต าบลคลองควาย อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  

ในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลได้รับรางวัลในการประกวดต่าง ๆ ดังนี้ 
1) นางสาวอาทิตยา อินทรสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัล Popular 

โหวต จากการประกวดกระทงและนางนพมาศและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2563 จัดโดยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ 

2) นางสาวกมลลักษณ์ ณรงค์นอก นางสาวอมิตา สามเพชรเจริญ และนางสาวฐิติยา เรืองบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 
4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทการน าเสนอด้วยวาจา จากการประกวดผลงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขศาสตร์
ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาการจัดการสถานพยาบาล ประจ าปี 2563 จัดโดยคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3) นางสาวกมลลักษณ์ ณรงค์นอก นางสาวอมิตา สามเพชรเจริญ นางสาวฐิติยา เรืองบุตร และนางสาวภาวดี 
ธุระมาลย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภทการน าเสนอด้วยวาจา จากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาของ
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นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาการจัดการสถานพยาบาล ประจ าปี 2563 จัดโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 ผลที่เกิดจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม) 
 นักศึกษาหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาลได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาได้รับการพัฒนาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

3.2-1 แบบฟอร์มด าเนนิงานเสนอขออนุมัติกิจกรรม (กนผ.04) 
3.2-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2563 
ผลการประเมิน

ตนเอง 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 ระดับ 3 ระดับ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
- การคงอยู ่

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า
 

จ านวนนักศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2563 2560 2561 2562 2563 2564 

2560 15 13 13 13 - - 2 
2561 14 14 10 10 10 - 3 
2562 19 - - 19 19 19 - 
2563 18 - - - 18 18 - 

 
 รายละเอียดอัตราการส าเร็จการศึกษา และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2563 2559 2560 2561 2562 

2557 5 - 5 - - - 
2558 - - - - - - 
2559 23 - - - 22 1 
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หมายเหตุ* วิธีการค านวณ 

 อัตราการส าเร็จการศึกษา     
(1)
(2) x 100 อัตราการคงอยู ่  

(1)
(3)-(1) x 100 

 
ปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ อัตราการส าเร็จการศึกษา 

2559 95.65 N/A* 
2560 86.67 100 
2561 82.75 N/A* 
2562 89.58 95.65 
2563 95.65 86.67 

 
หมายเหตุ* นักศึกษารับรุ่นแรกและไม่มีการรับนักศึกษาในชั้นปีนั้น รายละเอียดการค านวณคิดจากจ านวน

นักศึกษารวมที่คงอยู่หารด้วยจ านวนนักศึกษาแรกรับทั้งหมดคูณด้วย 100 ของแต่ละปีการศึกษา 
 

- ความพึงพอใจของนักศึกษา 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 
2560 4.60  
2561 4.61  
2562 4.63  
2563 4.65  

หมายเหตุ** การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการที่
ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 

- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือจ านวน

ข้อร้องเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญไม่ได้เน้นที่ปริมาณหรือจ านวน

ข้อร้องเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
1. หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล ได้การประชุมและวางแผนเก่ียวกับระบบการจัดการขอร้องเรียนของ

นักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563  
2. หลักสูตรมีช่องทางให้นักศึกษาร้องเรียนปัญหาตา่งๆ ทีน่ักศึกษาพบได้แก่ การแจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรทัง้การพูดด้วยวาจา สื่อออนไลน์ เช่น ไลน์ เฟสบุค อีเมล์  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการน าข้อร้องเรียนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหารือ

และหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อร้องเรียนเหล่านั้น  
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4. ทางหลักสูตรท าการสรุปประเด็นส าคัญของความพงึพอใจต่อการจัดระบบการขอร้องเรียนของนักศึกษาเพื่อ
น าผลที่ได้ไปปรับปรุงระบบการจัดการร้องเรียนของนักศึกษาต่อไป 

 

ในปีการศึกษา 2563 พบว่าไม่มีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา และจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาไม่มีข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนใดๆ มีเพียงการ
โพสข้อความในสื่อออนไลน์ที่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องการเรียนของแต่ละคน 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
3.3-1 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของนักศึกษา 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2563 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 ระดับ 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 

หมายเหตุ* กรณีหลักสูตรที่มีการด าเนินงานไม่ถึงระยะเวลา 3 ปี ให้มีค่าเป้าหมายการด าเนินงาน ระดับ 3  

 
หมวดที ่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
 

หมู่เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การกระจายระดับคะแนน 
จ านวน

นักศกึษา 
A B+ B C+ C D+ D F I W PD P N

P 
S U ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1 
1 601247901 SBT340 จุลชีววทิยาและ

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

2 601247901 SHM119 การเตรียมสหกิจ
ศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ
สถานพยาบาล 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13 13 

3 601247901 SHM121 การวจิัยด้านการ
จัดการ
สถานพยาบาล 

11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13 13 

4 601247901 SHM122 การจดัการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ประยุกต์ใช้ใน 

3 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13 13 

5 601247901 SHM123 การสมัมนาทางการ
จัดการ

12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13 13 
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หมู่เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การกระจายระดับคะแนน 
จ านวน

นักศกึษา 
A B+ B C+ C D+ D F I W PD P N

P 
S U ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

สถานพยาบาล 
6 601247901 SHM124 การน าระบบ

คุณภาพสู่การปฏิบัติ
ในสถานพยาบาล 

1 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13 13 

7 601247901 SPH204 โภชนศาสตร์
สาธารณสขุ 

3 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0   10 13 

8 611247900 SHM107 จริยธรรมในการ
จัดการ
สถานพยาบาล 

4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 

9 611247900 SHM108 การจดัการและการ
พัฒนาระบบ
คุณภาพใน
สถานพยาบาล 

4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 

10 611247900 SHM109 การจดัการการเงนิ
ส าหรับ
สถานพยาบาล 

5 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 

11 611247900 SHM110 ระบบเวชระเบียน
เพื่อการจดัการ
สถานพยาบาล 

5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 

12 611247900 SHM111 การจดัการความ
ขัดแย้งและเจรจา
ต่อรองใน
สถานพยาบาล 

7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 

13 611247900 SHM118 การใชร้หัสโรค ICD-
10 และการ
วินิจฉัยโรครว่ม 

0 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 

14 611247900 VGE109 อัตลักษณ์บัณฑิตว
ไลยอลงกรณ ์

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

15 611247900 VLE205 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การเตรียมพร้อมเข้า
สู่งานอาชีพ 

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

16 611247900 VLE210 กลยุทธก์ารฟัง-พูด
ส าหรับผู้เรียน
ภาษาอังกฤษเป็น 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  2 2 

17 611247900 VLE310 กลยุทธก์ารอ่าน-
เขียนส าหรับผูเ้รียน
ภาษาอังกฤษ 

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

18 621247900 PHH201 กฎหมายและ
จริยธรรมในการ
จัดการ
สถานพยาบาล 

1 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0   19 19 

19 621247900 PHH202 การให้รหัสโรคและ
หัตถการ 

1 0 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0   19 19 



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2563 : หน้า 59 
 

 

หมู่เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การกระจายระดับคะแนน 
จ านวน

นักศกึษา 
A B+ B C+ C D+ D F I W PD P N

P 
S U ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

0 

20 621247900 PHH203 หลักการบริหาร
สถานพยาบาล 

3 6 1
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   19 19 

21 621247900 PHH204 ศัพท์ทางการแพทย์ 3 5 2 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0   19 19 

22 621247900 SBT340 จุลชีววทิยาและ
ปรสิตสาธารณสุข 

0 0 4 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0   19 19 

23 621247900 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่สาร 

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

24 621247900 VGE106 นวัตกรรมและการ
คิดทางวทิยาศาสตร ์

1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 5 

25 621247900 VGE107 สุขภาพเพื่อคณุภาพ
ชีวิต 

4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 5 

26 621247900 VGE110 ความฉลาดทาง
ดิจิทัล 

13 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18 18 

27 621247900 VGE111 ทักษะการรู้
สารสนเทศ 

0 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13 13 

28 621247900 VLE210 กลยุทธก์ารฟัง-พูด
ส าหรับผู้เรียน
ภาษาอังกฤษ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16  16 16 

29 631247900 PHH101 ระบบสุขภาพและ
การจดัการ 

4 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18 18 

30 631247900 SCH258 ชีวเคม ี 0 2 3 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0   18 18 

31 631247900 SMS116 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

0 1 2 1 3 2 9 0 0 0 0 0 0   18 18 

32 631247900 SPH101 หลักสาธารณสุข 1 0 6 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0   18 18 

33 631247900 SPH201 การส่งเสรมิสุขภาพ 2 2 1
2 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18 18 

34 631247900 VGE102 การใช้ภาษาไทย
อย่างมีวิจารณญาณ
เพื่อการสือ่สาร 

0 0 4 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0   18 18 

35 631247900 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสือ่สาร 

3 5 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0   18 18 

ภาคการศึกษาที่ 2 
1 601247901 SHM125 สหกิจศึกษา

สาขาวิชาการ

จัดการ

สถานพยาบาล 

10

0 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13 13 

2 601247901 SPH310 ชีวสถิตทิาง

สาธารณสขุ 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 2 

3 611247900 SHM105 กฎหมายการจัดการ 1 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 
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หมู่เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การกระจายระดับคะแนน 
จ านวน

นักศกึษา 
A B+ B C+ C D+ D F I W PD P N

P 
S U ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

สถานพยาบาล 

4 611247900 SHM112 การจดัการความ

เสี่ยงของ

สถานพยาบาล 

3 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 

5 611247900 SHM113 การจดัการเชิงกล

ยุทธ์ของ

สถานพยาบาล 

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

6 611247900 SHM114 การจดัการ

ทรัพยากรมนุษย์ใน

สถานพยาบาล 

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

7 611247900 SHM115 การบริหารการ

จัดซื้อและพัสดุ

ส าหรับ

สถานพยาบาล 

4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 

8 611247900 SHM116 หลักการตลาด

สถานพยาบาล 

0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 

9 611247900 SHM117 การจดัการอาชวีเวช

ศาสตร์ใน

สถานพยาบาล 

1 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 10 

10 611247900 SPH307 วิทยาการระบาด 0 0 0 0 3 5 2 0 0 0 0 0 0   10 10 

11 611247900 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อ

พัฒนาทกัษะ

ทางการเรียน 

0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0   6 6 

12 621247900 PHH205 การจดัการระบบ

สารสนเทศและ

ข้อมูลสขุภาพ 

3 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0   19 19 

13 621247900 PHH206 ระบบบริหารเวช

ระเบียน 

3 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   19 19 

14 621247900 PHH207 การจดัการ

สถานพยาบาล 

3 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   19  

15 621247900 PPH309 โรคติดตอ่และโรค

ไม่ติดต่อ 

1 3 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0   19 19 

16 621247900 SPH301 สุขศึกษาและ

พฤติกรรมศาสตร ์

3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   19 19 

17 621247900 VGE103 ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสือ่สาร 

12 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   19 19 

18 621247900 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 
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หมู่เรียน รหัสวิชา ชื่อวิชา 

การกระจายระดับคะแนน 
จ านวน

นักศกึษา 
A B+ B C+ C D+ D F I W PD P N

P 
S U ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

พัฒนาทกัษะ

ทางการเรียน 

19 621247900 VGE108 ความเป็นสากลเพือ่

การด าเนนิชีวิตใน

ประชาคมอาเซียน 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12 12 

20 621247900 VGE110 ความฉลาดทาง

ดิจิทัล 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 1 

21 621247900 VGE111 ทักษะการรู้

สารสนเทศ 

0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 6 

22 621247900 VLE101 การเตรียมพร้อม

ทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับอุดมศึกษา 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  12 12 

23 621247900 VLE210 กลยุทธก์ารฟัง-พูด

ส าหรับผู้เรียน

ภาษาอังกฤษเป็น 

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

24 631247900 PHH102 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม

และการจัดการ 

2 2 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0   17 17 

25 631247900 PPH322 หลักการปฐม

พยาบาลและการ

บรรเทาสาธารณภัย 

4 4 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0   17 17 

26 631247900 PPH402 โภชนศาสตร์ทาง

สาธารณสขุ 

2 3 3 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0   17 17 

27 631247900 SPH202 กายวิภาคศาสตร์

และสรรีวทิยา 

1 0 3 3 4 3 3 0 0 0 0 0 0   17 17 

28 631247900 SPY108 ฟิสิกส์ใน

ชีวิตประจ าวัน 

1 1 1 1 3 1 9 0 0 0 0 0 0   17 17 

29 631247900 VGE101 ตามรอยพระยุคล

บาท 

3 4 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0   17 17 

30 631247900 VGE104 ภาษาอังกฤษเพื่อ

พัฒนาทกัษะ

ทางการเรียน 

0 0 0 1 0 4 2 3 0 0 0 0 0   10 10 

31 631247900 VLE101 การเตรียมพร้อม

ทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับอุดมศึกษา 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  12 12 

หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจ านวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน 
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ[น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา] 
รหัส
วิชา 

ชื่อ
รายวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการแก้ไข 

VGE104 ภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนา

ทักษะ
ทางการ
เรียน 

1 นักศึกษาได้ผลการศึกษา
ในระดับ C+ ร้อยละ 10  
ระดับ D+ ร้อยละ 40 
ระดับ D ร้อยละ 20 
และ F ร้อยละ 30  

ตรวจสอบผลการเรียน
จากระบบ CMS และ
สอบถามอาจารย์ผู้สอน 

นักศึกษาสอบไม่ผ่านทั้ง
กลางภาคและปลายภาค 
ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนได้มี
ทบทวนบทเรียนก่อนสอบ
และมอบหมายงานเพื่อ
เก็ บ ค ะ แ น น ให้ กั บ
นักศึกษา 

ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
เสนอแนะให้
อาจารย์ที่ปรึกษา
ติดตาม เนน้ย้ าให้
นักศึกษาส่งงานให้
ตรงเวลาและขอ
ความอนุเคราะห์
อาจารย์ประจ า
รายวิชาจัดสอน
เสริมในหัวข้อที่
นักศึกษาไม่เข้าใจ    

 

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 
รายวิชา ภาคการศึกษา 

- - 

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน [กรณีที่ไม่ได้เปิดสอนให้น ามาจากตารางสอนในภาคนั้น ๆ] 
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค

การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 
เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ  

- - - 

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน [กรณีสอนเนื้อหาไม่ครบ น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา] 
รหัสวิชา/ชื่อ

รายวิชา /ภาค
การศึกษา/
ค าอธิบาย
รายวิชา 

สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีการแก้ไข 

- - 
 

- - 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
[รหัสวิชา] [.....ชื่อวิชา....] [.ภาคการศึกษา.] [.รายละเอียดผลการประเมิน.............] 
[รหัสวิชา] [.....ชื่อวิชา....] [.ภาคการศึกษา.] ตัวอย่าง : ผลการประเมินอยู่ในระดับดีแต่มีบางประเด็นเกี่ยวกับ

วิธีการสอนในบางรายวิชายังต้องปรับปรุง 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและขอ้มูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรงุ 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

แต่ละรายวิชามีจดุเน้นดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมที่แตกต่างกัน ในช่วงเวลา 1 
ภาคการศึกษา นักศึกษาได้เรียนรู้ แต่การ
พัฒนาเป็นนิสัยต้องใช้เวลามากกวา่นั้น 

ก าหนดคุณธรรม จริยธรรม ประจ า
ช้ันปีให้ทุกรายวิชาของช้ันปีเน้นใน
เรื่องเดียวกัน 

ความรู้ 
 

1) การใช้การสอนหลายรูปแบบใน
ภาพรวมเป็นผลดีในด้านการสร้างความ
ตื่นตัวในการเรียน 

2) นักศึกษาทบทวนเนื้อหาเฉพาะเนื้อหาที่
อาจารยส์อน แต่การค้นคว้าในหัวข้ออื่นๆ
นอกเหนือจากบทเรียนยังน้อย และการ
ค้นคว้าหาความรู้จากนอกห้องเรียนยัง
น้อย 

1) อาจารย์ทบทวนผลการประเมนิ
รายวิชาของตนเอง และปรับปรุง 

2) อาจารย์ผู้สอนเพิ่มกิจกรรมที่มี
การศึกษานอกห้องเรียน 

3) การมอบหมายงานให้นักศึกษา
ท าการค้นคว้าบทความงานวิจัย
เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้ และ
น าเสนอในช้ันเรียน 

ทักษะทางปัญญา 
 

รายวิชาส่วนใหญ่การก าหนดให้นักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชาที่เรียน และศึกษาข้อมลูทีท่ันสมัย
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และใหม้กีาร
น าเสนอและ/หรือมีการอภิปรายภายใน
กลุ่ม ซึ่งเป็นการฝึกให้นักศึกษาสามารถน า
ความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์งานที่รับผดิชอบ และการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้และเหตผุล 

1) ส่งเสริมกิจกรรมช่วยให้
นักศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
การท าวิจัย 

2) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์
ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อแก้ไขปญัหา
ทางด้านสาธารณสุข 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุลและ
ความรับผิดชอบ 
 

1) การเรียนรู้ทักษะโดยการมอบหมายงาน
กลุ่มได้ผลไม่เตม็ที่ เพราะนักศึกษาไม่
แสดงบทบาทของตนเองตามที่ควร งาน
กลุ่มมักเกดิจากสมาชิกที่มีความรู้
ความสามารถ ส่วนสมาชิกที่อ่อน มักไม่มี
โอกาสร่วมในกิจกรรม 

2) การเรียนรู้ทักษะการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นโดยมีการเปลี่ยนกลุ่มกิจกรรมใน
รายวิชา ไมเ่ป็นผลดีในการท างาน เพราะ

1) ก าหนดกติกากลางของการร่วม
กิจกรรมกลุ่มของทุกรายวิชา ให้
เป็นมาตรฐานเดยีวกัน และ
อาจารย์ตดิตามการท างานกลุม่
อย่างจริงจัง 

2) ควรจัดกลุ่มกิจกรรมหมุนเวยีน
ตามภาคการศึกษา เพื่อให้
นักศึกษาแต่ละคนมีโอกาสท างาน
ในกลุ่มเดยีวกันทุกรายวิชาตลอดปี
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและขอ้มูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรงุ 

นักศึกษาต้องใช้เวลาในการปรับตวั และ
มักมีปัญหาในการจัดเวลาท างานรว่มกัน 

การศึกษาและเปลี่ยนกลุม่ท างาน
ในภาคการศึกษาถัดไป วิธีการจดั
กลุ่มลักษณะนี้จะมผีลพลอยได้ใน
การสร้างความสมัพันธ์ระหวา่ง
นักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) นักศึกษาบางคนยังขาดทักษะการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
การน าเสนองาน ท าให้เกิดปัญหาเมื่อมี
การสื่อสารกับบุคคลอื่น 

2) ในงานวิจัยท่ีต้องมีการวิเคราะห์ทาง
สถิตินักศึกษาบางรายยังขาดความรู้ 
หลักการ และทฤษฎีที่ต้องใช้ในการ
วิเคราะห์และแปลผลข้อมลู 

1) อบรมการวิเคราะห์ข้อมลูด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับ
นักศึกษา 

2) สอนวิธีการสืบค้นข้อมลูทาง
วิชาการที่ถูกต้องให้ความรู้เกี่ยวกบั
แหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียนรูจ้ัก และพยายาม
สอดแทรกภาษาอังกฤษในการ
สอนอยางสม่ าเสมอ 

3) มอบหมายงานท่ีมีการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขเตรียมให้กับนักศึกษา
เพิ่มขึ้น 

 
8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่  1 คน   
จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 5 คน 
8.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
[ตัวอย่าง]ฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษาด าเนินการอบรมทุกปี โดยจัดให้มีการสัมมนา เรียนรู้หลักการสอน วิธีการสอน 

การประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม 
 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

[ตัวอย่าง]โดยสรุป อาจารย์มีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่ 
 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ   

[ตัวอย่าง] ไม่มี 
 
9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2563 : หน้า 65 
 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
1.โครงการอบรมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
แบบ Blended Learning ในวันที่ 29-30 
เมษายน 2564 เวลา 8.00-16.30 น. ณ 
สสร.504 

5 - ไดร้ับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโดยการใช้เครื่องมือสารสนเทศ
ออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 

2. โครงการอบรมการแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อ
เข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ วนัท่ี 30 มีนาคม
2564 

5 - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วธิีการ ขั้นตอน และ
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 

3. โครงการพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร วันที่ 26 
มีนาคม 2564 

5 - ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 

4. กิจกรรมพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์และ
อ้างอิงในระดับนานาชาติ วันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564 

5 - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรูข้ั้นตอน วธิกีารพัฒนา
ผลงานวิจัยตีพิมพ์และอ้างอิงในระดับ
นานาชาติ 

5. โครงการอบรมการเขียนเสนอ
โครงการวิจัยและฉบับสมบูรณ์ เพื่อยื่นขอรับ
สนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก
ประจ าปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 29 
มีนาคม 2564 

5 - ไดพ้ัฒนาวิธีการเขียนเสนอโครงการวิจัยและ
ฉบับสมบูรณ์ เพื่อยื่นขอรับสนับสนุนการวิจัย
ทั้งภายในและภายนอก 

6. โครงการ KM การน า Blended 
Learning สู่การปฏิบัติ ส าหรับอาจารย์คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ วนัที่ 5 , 19 กุมภาพันธ์ 
2564 

5 - ไดร้ับการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานโดยการใช้เครื่องมือสารสนเทศ
ออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอน 

7. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการวธิีการ
ประเมินโครงการ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

5 - ได้รับการพัฒนา การส่งเสริมทักษะประเมิน
โครงการ 

8. โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ การจัดท า
แผนการเรียนการสอนของรายวชิาเอกตาม
รูปแบบ ABCD  วนัที่ 21 กรกฎาคม 2563 

5 - ได้รับการส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนการ
สอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ ABCD   

9.โครงการอบรมการพัฒนาด้านการสื่อสาร
ออนไลน์ส าหรับบคุลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน วันที่ 13-15 มกราคม 2564 

5 - เกิดการพัฒนาด้านการสื่อสารออนไลน์ส าหรบั
บุคลากรสายวิชาการเพื่อใชใ้นการปฏิบัติงาน
และการเรียนการสอน 

10. โครงการอบรม Workshop on 
Scientific writing for publications on 
18-19 September 2020 at Pullman 

2 - ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียน
บทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อเผยแพร่
สู่นานาชาต ิ
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
Bangkok King Power, Bangkok 
11. โครงการอบรม "แกนน าวศิวกรสังคม 
(แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง" 
วันที่ 3-5 มีนาคม 2564 

1 - ได้รับการบ่มเพาะสามารถน าความรู้และทักษะ
ไปด าเนินโครงการหรือกิจกรรมพฒันาแก้ไข
ปัญหาให้กบัชุมชนท้องถิ่น 

 
 
หมายเหตุ :หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนบัสนุนทีป่ฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการประจ าหลักสูตรให้น ามานบัรวมในข้อนี้ด้วย 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยการปรับ
หน่วยกิต ชั่วโมงการบรรยาย ชั่วโมงการปฏิบัติ เพิ่มเติมวิชาใหม่ที่ทันสมัย และสอดคล้องกับสภาวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน มีการปรับลดหน่วยกิต ควบรวมเนื้อหาและบูรณาการรายวิชาที่มีสาระคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน มีการเปลี่ยนจาก
วิชาเลือกเป็นกลุ่มวิชาบังคับ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive 
Learning) 

 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ  สามารถออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนและมีจ านวนหน่วยกิตเป็นไปตามเกณฑ์ที่

ก าหนด  
เชิงคุณภาพ  ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาสาระวิชาที่ครอบคลุมครบถ้วน 

ชัดเจน สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและทันสมัยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มีหลักแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร

โดยมีปรัชญาที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนทั้งในประเทศและประชาคมอาเซียนอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานในการด าเนินชีวิตและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ตั้งไว้ 
ซึ่งมีรายวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการประกอบอาชีพ อีกทั้งมี
การจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยเฉพาะโรงพยาบาล/สถานพยาบาล ระดับต่างๆ  
มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา ดังนี้  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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2. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เช่น การส ารวจตลาดความต้องการของ
บัณฑิต ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสอบถามผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

3. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 
4. จัดท าเล่มร่างหลักสูตร (มคอ.2) ในกรณีมีการปรับปรุงเล็กน้อยให้จัดท าตามแบบฟอร์มของ สมอ.08 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
6. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
7. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการส่งให้คณะกรรมการวิชาการคณะ 
8. จัดท าเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ส่งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
9. ส านักวิชาการและงานทะเบียนส่งรายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร ให้แก่สภาวิชาการอนุมัติ (18 ตุลาคม 

2561) และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (1 พฤศจิกายน 2561) 
10. ส่งหลักสูตร (มคอ.2) ไปยังสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสูตรทางด้านวิชาการ วันที่ 

18 พฤศจิกายน 2562 
11. ส่งหลักสูตร (มคอ.2) ไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 

2562 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน)  
 ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เข้าร่วมประชุมกับสภาการสาธารณสุขชุมชนเก่ียวกับ
การรับรองหลักสูตรทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.1) พบว่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
สถานพยาบาล สามารถขอรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชนเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ด าเนินพิจารณาโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562 โดยมีหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาชีพ รวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต โดยแยกเป็น1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (กลุ่มวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและต้องเป็นกลุ่มวิชาสาธารณสุขไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต) 2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 3) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ไม่น้อยกว่า 1,500 ชั่วโมง โดยแบ่ง
ออกเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต (450 ชม.) และฝึกปฏิบัติในรายวิชา
ไม่น้อยกว่า 1,050 ชั่วโมง และหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ก่อนน าส่งไปที่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขเพื่อ
พิจารณาให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนต่อไป 
 

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
 จากการพิจารณาโครงสร้างหลักสูตรตาม มคอ.2 พบว่า มีจ านวนชั่วโมงปฏิบัติ จ านวน 1,270 ชั่วโมง ซึ่งไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562 ดังนั้น 
หลักสูตรจึงได้ปรับชั่วโมงปฏิบัติโดยการเพิ่มการฝึกปฏิบัติในรายวิชาให้เป็นไปตามเกณฑ์ แล้วน าส่งไปที่สภาวิชาชีพการ
สาธารณสุขเพื่อพิจารณาให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนต่อไป 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ด าเนินการจัดส่งโครงสร้างหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงตามเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบ

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562 ให้กับสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนด าเนินการรับรองหลักสูตรต่อไป 
 

 ผลจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดเป็นรูปธรรม) 
ได้รับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ : มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา อย่างน้อย 4 รายวิชา 
เชิงคุณภาพ : ปรับปรุงให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและสถานการณ์ความ

เปลี่ยนแปลงเพื่อสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการ จากข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก มคอ.5, มคอ.6 และ 
มคอ.7 สถานการณ์ปัญหาทางด้านสุขภาพ ปัญหาการเกิดโรคระบาดของโควิด19 ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการเรียนการ
สอน สภาพการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมวิถีใหม่ และการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ นโยบายสาธารณสุข เพื่อวางแผนการ
ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้พิจารณา เพื่อก าหนดรายวิชาที่จะต้องมี
การปรบัปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 

3) มอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อด าเนินการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิพากษ์ มคอ.3/มคอ.4 
5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่ระบุใน มคอ.3/มคอ.4 
6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินระบบกลไก/กระบวนการ และผลการด าเนินการ 
7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 

 การด าเนินการตามระบบ/กลไก /กระบวนการ (แสดงการท างาน) 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก มคอ.5 มคอ.6 

และ มคอ.7 สถานการณ์ปัญหาทางด้านสุขภาพ ปัญหาการเกิดโรคระบาดของโควิด19 ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการ
เรียนการสอน สภาพการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคมวิถีใหม่ และการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุ นโยบายสาธารณสุข เพื่อวาง
แผนการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเห็นควรให้ปรับปรุงรายวิชา  จ านวน                    
1รายวิชา ได้แก่  
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ภาค

การศึกษาที่ 
ชื่อรายวิชา ประเด็นเนื้อหาที่เพิ่มใหม ่ เหตุผล 

1/2563 วิชา อาชีวเวชศาสตร์ใน
สถานพยาบาล  

หลักการคัดกรองพนักงานหรือลูกจ้าง
เพื่อป้องกันโรคโควิด19 เบื้องต้น โดย
ส่งเสริมทักษะให้กับนักศึกษา ด้วย
การปฏิบัติจริง ในกิจกรรมที่คณะ
หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์ในการคัดกรอง
ก่ อ น เข้ า อ า ค า ร ส า นั ก ง า น
สาธารณะ 

 
3) มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3 / มคอ.4 จากนั้นให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน

ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3/มคอ.4 
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินระบบกลไก/กระบวนการ และผลการด าเนินการ เมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งก าหนดแนวทางในการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
  

 การประเมินกระบวนการ/การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)  
จากการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเห็นควรให้ปรับปรุงรายวิชา โดย

เพิ่มเติมประเด็นเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยที่รายวิชาวิทยาการระบาดและการส่งเสริมสุข 
เก่ียวกับประเด็นโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบธรรมชาติของการเกิดโรค และรูปแบบพฤติกรรม
ที่ท าให้เกิดการระบาดของโรค  

ในปีการศึกษา 2562 ได้มีสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้มี
ความเห็นให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ COVID-19 ในปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้และสามารถ
ป้องกันตนเองรวมถึงน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้โดยให้
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมแต่ละรายวิชาด้วยการให้นักศึกษาสรุปผลจากการสืบค้น ในกรณ๊ต้องผลิตชิ้นงานนักศึกษาต้องจัดท า
คลิปวิดีโอน าเสนอขั้นตอนการผลิตชิ้นงานพร้อมน าเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์  

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุง) 
ผลจากการปรับปรุงรายวิชาโดยเพิ่มเติมประเด็นเนื้อหาให้มีความทันสมัย ส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับ 

การป้องกันระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าในบริบทของเชื้อโรค และสามารถส่งเสริมสุขภาพให้เกิดการ
ป้องกันด้วยการใช้ชีวิตในรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) ได้อย่างถูกต้อง 

  

 ผลจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดและเป็นรูปธรรม) 
จากการปรับปรุงรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ส่งผลให้นักศึกษามีพื้นฐานการเรียนรู้จากปัญหาและสถานการณ์ทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน จึงมีความพร้อมใน
การต่อยอดในการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่อไป 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสหลักฐาน/รายการเอกสารหลักฐาน 

5.1-1 5.1-1-1บันทึกข้อความขออนุญาตปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล 
5.1-1-2 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการสถานพยาบาล 
5.1-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล 
5.1-1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล 
5.1-1-5 ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (หน้า 144) 

5.1-2 5.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (ประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา โดย
วิเคราะห์ข้อมูลจาก มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7 สถานการณ์ปัญหาทางดา้นสุขภาพ ฯลฯ) 
5.1-2-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาระการประเมินระบบและกลไกและ
ผลการด าเนนิงานเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 
 

ระดับ 4 ระดับ 4 4 คะแนน บรรลุ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
- การก าหนดผู้สอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดทุกรายวิชา 
เชิงคุณภาพ นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจาก 

ผู้สอนที่รู้จริงและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก าหนด 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
     กระบวนการวางระบบผู้สอน 

1. กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษา ตามเล่ม (มคอ.2) ที่รับการรับรองจาก 
สกอ.   
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2. เสนอแผนการเรียนตาม (มคอ. 2) ต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือจัดข้อมูลในระบบ 
CMS ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป 

3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส่งแผนการเรียนให้คณะด าเนินการจัดผู้สอนและจัด
ตารางสอน 

4. จัดหาผู้สอนในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรโดยให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาโดยมี
หลักเกณฑ์การพิจารณา คือ ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา มี
ประสบการณ์การท างานในสายงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชานั้น ๆ โดย
อาจารย์ผู้สอนต้องส่งใบรายงานผลการศึกษา ใบผ่านการท างาน หรือผลงานวิจัยให้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณา และอาจารย์ผู้สอนต้องมีผลการประเมินผู้สอนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ส าหรับผู้ที่มีผลการสอนต่ ากว่าเกณฑ์หรือเป็นอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ใน
การสอน จะให้สอนร่วมกับอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ ในลักษณะของการสังเกตการสอนหรือร่วมสอน
บางเนื้อหา 

5. หลักสูตรจัดตารางสอนโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งรายชื่อผู้สอนให้ฝ่ายวิชาการของคณะเพ่ือพิจารณา 
7. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรให้ส านักส่งเสริม

วิชาการพิจารณา 
8. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการจัดตารางสอน ประกาศรายชื่อผู้สอน เวลาการ

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

 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยยึด

ตามแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และจัดท าแผนการเรียนเสนอต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อจัด
ข้อมูลในระบบ CMS ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 (แผนการเรียนภาคการศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปี
การศึกษา 2563)  

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีบันทึกข้อความส่งรายวิชาที่เปิดสอนมาที่คณะ/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้แต่ละหลักสูตรจัดตารางสอนและก าหนดผู้สอน (เอกสารแบบฟอร์มการจัดผู้สอน) 

3. คณะส่งรายชื่อวิชาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการจัดผู้สอนโดยหลักสูตรมีเกณฑ์ในการพิจารณา
ก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจากความรู้ ความช านาญในสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์ท างานและ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน โดยบางรายวิชามีความจ าเป็นต้องเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ความรู้ และประสบการณ์ที่
เหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้ โดยในปีการศึกษา 2563 มีการจัดการสอนของอาจารย์ประจ า
ดังนี้ 
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1 อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศม ี การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและ ปริญญาเอก ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม) อนามัยสิ่งแวดลอ้ม, สาธารณสขุ
ศาสตร์, อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

   การประยุกต์ในสถานพยาบาล วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) 

    วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

2 ผศ.อารีย์ สงวนชือ่ สุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร ์ ปริญญาโท วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาธารณสขุศาสตร์, สุขศกึษา 

3 อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ หลักการปฐมพยาบาลและการบรรเทา   
สาธารณภัย 

ปริญญาโท วท.ม. (เภสัชวทิยา) 
พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) 

เภสัชวทิยา, การปฐมพยาบาล 

4 ผศ.ดร.ทัศพร ชูศกัดิ ์ กฎหมายการจัดการสถานพยาบาล ปริญญาเอก ปร.ด. (การจัดการบรกิารสขุภาพ) สาธารณสขุศาสตร์, การจัดการ
บริการสขุภาพ   การจดัการเชิงกลยุทธ์สถานพยาบาล สศ.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)  

  การวจิัยด้านการจัดการสถานพยาบาล  

  สหกิจศึกษาสาขาการจัดการ
สถานพยาบาล 

 

  จริยธรรมในการจัดการสถานพยาบาล  

   การเตรียมสหกิจศกึษาสาขาวิชาการ
จัดการสถานพยาบาล 

 

5 ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ การจดัการทรัพยากรมนุษย์ใน
สถานพยาบาล 

ปริญญาเอก ค.ด. (การจดัการศกึษาและการเรียนรู้)
สศ.บ. (บริหารงานสาธารณสขุ) 

สาธารณสขุศาสตร์, การ
บริหารงานสาธารณสขุ 

   การบริหารงานสาธารณสุข  

  การจดัการสถานพยาบาล 2  

  การจดัการและพัฒนาระบบคุณภาพใน
สถานพยาบาล  

 

  ระบบสุขภาพและการจัดการ  

   หลักการตลาดสถานพยาบาล   

6 อ.กริช เรอืงไชย การจดัการความเสี่ยงของสถานพยาบาล ก าลังศึกษาตอ่ ปรญิญาเอก ส.ด.
(สาธารณสุขศาสตร์) 

สาธารณสขุศาสตร์, การ
บริหารงานสาธารณสขุ, ส่งเสริม
สุขภาพ    การจดัการการเงนิส าหรับสถานพยาบาล ปริญญาโท ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์) 

  การบริหารการจัดซือ้และพัสดุส าหรับ
สถานพยาบาล 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

  การส่งเสรมิสุขภาพ  

   การน าระบบคุณภาพสูก่ารปฏิบัติใน
สถานพยาบาล 

 

7 อ.จนัทรรัตน์ จาริกสกุลชัย ชีวสถิตทิางสาธารณสุข ปริญญาโท วท.ม. (วทิยาศาสตร์เครือ่งส าอางค์) วิทยาศาสตรเ์ครือ่งส าอางค์, 
สาธารณสขุศาสตร์, อาหารและ
โภชนาการ 

  กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยา วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

  โภชนศาสตร์สาธารณสุข  

     

8 อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล อนามัยสิ่งแวดลอ้มและการจัดการ ปริญญาโท วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) อนามัยสิ่งแวดลอ้ม, สาธารณสขุ
ศาสตร์, อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

    วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

9 อ.ธธธิา เวียงปฏ ิ เศรษฐศาสตร์สาธารณสขุ ปริญญาโท ส.ม. (โภชนศาสตรเ์พื่อสขุภาพ) โภชนศาสตร์, สาธารณสขุศาสตร์, 
อนามัยสิ่งแวดลอ้ม   โภชนศาสตร์สาธารณสุข  
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   การจดัการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง
ในสถานพยาบาล 
อนามัยสิ่งแวดลอ้มและการจัดการ 

วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา
วิทยาศาสตรอ์นามัยสิ่งแวดลอ้ม 

10 ผศ.นัชชา ยันต ิ โรคติดตอ่และโรคไม่ตดิต่อ 
จุลชีววทิยาและปรสิตสาธารณสุข 
การให้รหัสโรค ICD-10 และการ
วินิจฉัยโรครว่ม 

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

สาธารณสขุศาสตร์, โรคติดเชือ้
และวทิยาการระบาด, 
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา 

11 อ.นาตยา ดวงประทุม กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยา ปริญญาโท วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) กายวิภาคศาสตร์, สาธารณสุข
ศาสตร ์    วท.บ. (กายภาพบ าบัด)  

12 อ.อภญิญา อุตระชัย ระบบเวชระเบียนเพื่อการจัดการ
สถานพยาบาล 

ปริญญาโท ส.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ) สุขศึกษาและการส่งเสริมสขุภาพ, 
สาธารณสขุศาสตร ์

   การสมัมนาทางการจัดการสถานพยาบาล วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 

13 อ.ปัณณทตั ตันธนปัญญากร ชีวสถิตทิางสาธารณสุข 
วิทยาการระบาด 

Ph.D (Candidate) in Public Health วิทยาการระบาด, อนามัยชุมชน,  

   M.Sc. (Epidemiology) ชีวสถิติสาธารณสขุ, ระเบียบวิธ ี

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

  
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาจัดตารางสอนและส่งฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อพิจารณา และ

รายชื่ออาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการเห็นชอบเสนอต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประเมินระบบการจัดผู้สอน  
6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการประเมินระบบและน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงาน  
 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาครบถ้วนทุกวิชา ตามแผนก าหนดการของมหาวิทยาลัย 

2. อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ใน
ระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตร คณะ และส านักวิชาการและงานทะเบียน 

3. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการสอนตามที่ระบุใน (มคอ.3) และ (มคอ.4) 
4. อาจารย์ผู้สอนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียน 

เตรียมความพร้อมก่อนการท างาน การประกอบอาชีพ และส่งเสริมความสามารถพิเศษ รวมทั้ง
คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการท างาน ดังต่อไปนี้  
4.1 กิจกรรมสัมมนาการน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

นักศึกษา ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้งานและทักษะการ

ท างานด้านสาธารณสุขพ้ืนฐาน ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
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4.3 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูล และบันทึกข้อมูลเวชระเบียน ณ วไลยอลงกรณ์คลินิก
เวชกรรม  

 
5. ผู้สอนจัดกิจกรรมโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน เน้นการปฏิบัติ 

5.1 การศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการสถานพยาบาลของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล ณ โรงพยาบาลปากพลี จังหวัดนครนายก 

6. หลักสูตรมีการจัดการเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจ และมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีการด าเนินการดังนี้  
6.1 การก าหนดที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ผู้สอนรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการฝึกงานและคัดเลือกสถานที่
ฝึกงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ก าหนดแหล่งปฏิบัติสหกิจศึกษาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือจังหวัดปทุมธานี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชัยนาท ก าหนดอาจารย์ผู้นิ เทศและอาจารย์พ่ี เลี้ยง และ
ประสานงานทุกด้านเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการฝึกงานในหน่วยงานสาธารณสุข โดยเตรียมความพร้อม
ดังนี้  

6.1.1 ฝึกทักษะการประเมินสถานการณ์ขององค์กร โดยการวิเคราะห์ SWOT และการก าหนด
กลยุทธ์ขององค์กร 

6.1.2 ฝึกทักษะในด้านการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผน แก้ไขปัญหาด้านการจัดการ
สถานพยาบาล  

6.1.3 ฝึกทักษะด้านการบริหารจัดการสถานพยาบาล 
6.1.4 ฝึกทักษะด้านกระบวนการท างานร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพและคนในชุมชน  

6.2 การเตรียมนักศึกษา 
6.2.1 จัดปฐมนิเทศรายวิชา เพ่ือชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด การท าความเข้าใจร่วมกับนักศึกษา

และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในรายวิชาดังกล่าว  
6.2.2 ประเมินความพร้อมด้านความรู้และทักษะของนักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา  

6.3 การเตรียมอาจารย์นิเทศ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกสหกิจศึกษา ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การประเมินผลการเรียนรู้ ตารางการ
นิเทศ จัดท าคู่มือการเตรียมฝึกประสบการณ์สหกิจสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้แก่อาจารย์นิเทศเพ่ือ
เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมรายวิชา 
6.4 การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม /สถานประกอบการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบชี้แจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการท างานของนักศึกษาแก่อาจารย์พ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ  และ
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ประสานความเข้าใจกับนักศึกษา ให้เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และก าหนดให้นักศึกษา
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ อาจารย์นิเทศ 
ผู้ปกครอง อาจารย์พ่ีเลี้ยง และอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
6.5 การจัดการความเสี่ยง  
 6.5.1 ประสานงานกับอาจารย์พ่ีเลี้ยงในสถานที่ฝึกอย่างต่อเนื่อง 

6.5.2 จัดให้มีตัวแทนนักศึกษาท าหน้าที่ติดต่อประสานงานอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์นิเทศ
ตลอดการฝึกสหกิจศึกษา 

6.5.3 ให้นักศึกษาปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสถานที่ฝึกงานอย่างเคร่งครัดและดูแลตนเองให้
มีความปลอดภัยมากท่ีสุด  

6.5.4 ให้อาจารย์พี่เลี้ยง รายงานโดยตรงต่ออาจารย์นิเทศทันที เมื่อนักศึกษาขาดการฝึกงานโดย
ไม่ทราบสาเหตุ 

7. หลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ เพ่ือพัฒนานักศึกษา 
8. หลักสูตรมีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ  การวิจัย และ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใน

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
9. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินงาน

ภาคสนาม (มคอ.6) 
10. อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา(มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินงานภาคสนาม 

(มคอ.6) ในระบบ CMS โดยได้รับการยืนยันจากประธานหลักสูตรและคณะ 
 

 การประเมินกระบวนการ/ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน) 
หลักสูตรได้พิจารณาปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์จ านวน 2 วิชา เพื่อให้การรับผิดชอบรายวิชา

มีความต่อเนื่อง และนักศึกษาไม่ได้รับผลกระทบจากการไม่มีผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ์ของ มคอ. 3 มคอ. 5 มคอ. 7 
หลักสูตรจึงแก้ไขปัญหาโดยการ น าวาระเข้าที่ประชุมครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อหาข้อสรุป ซึ่งที่
ประชุมมีมติ ให้ ผศ.ดร. อภิชัย คุณีพงษ์ ปฏิบัติงานช่วยต่อจนครบภาคการศึกษา  พร้อมทั้งออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ ส่ง
เกรดและส่งมคอ.5  

 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลจากการปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการ จากปีการศึกษา 2563 พบว่า ได้มีการปรับปรุงระบบการ

ก าหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาโดยต้องเป็นอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ก าหนด สามารถถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ โดยเข้าที่ประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่20 ตุลาคม 2563 ซึ่ง
ที่ประชุมมีมติ ให้คณะเสนอทาบทามอาจารย์ผู้สอน เพื่อพิจารณาให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ รับผิดชอบรายวิชา
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ของ ผศ.ดร.อภิชัย คุณีพงษ์ จ านวน 4 วิชา ได้แก่ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในสถานพยาบาล การบริหารงาน
สาธารณสุข หลักการตลาดในสถานพยาบาล การจัดการสถานพยาบาล  

 

 ผลจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดและเป็นรูปธรรม) 
 มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนครบตามจ านวนรายวิชา ในภาคการศึกษา 2/2563 
 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.5 และ มอค4/มคอ6) การจัดการ
เรียนการสอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา จัดท าและส่ง มคอ.3/มคอ.5 และ มอค4/มคอ6  
ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

 เชิงคุณภาพ : การจัดท า มคอ.3/มคอ.5 และ มอค4/มคอ6 มีความสอดคล้องกันระหว่างเนื้อหารายวิชา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
1) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แจ้งแผนก าหนดการส่ง มคอ.3/ มคอ.5 และ มอค4/มคอ6 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ด าเนินการจัดท า มคอ.3/มคอ.5 และ มอค

4/มคอ6  ให้ทันตามก าหนดเวลา พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนในการด าเนินการ 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ส่งข้อมูลเข้าในระบบออนไลน์ (CMS) 
4) ประธานหลักสูตร ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ มคอ.3/มคอ.5 และ มอค4/มคอ6 ก่อนท าการกด

ยืนยันในระบบ 
5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินระบบกลไก/กระบวนการ และผลการด าเนินการ 
6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน) 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แจ้งแผนก าหนดการส่ง มคอ.3/ มคอ.4 ประจ าปีการศึกษา 2563 ผ่าน

ระบบออนไลน์ ก่อนถึงวันก าหนดส่งประมาณ 1 เดือน โดยส่งตามก าหนด บริหารหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรด าเนินการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 และส่งข้อมูลขึ้นระบบ (CMS) ภายในเวลาที่ก าหนด ประธานหลักสูตร
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และกดยืนยันในระบบ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  น าเข้าที่
ประชุม เพื่อสรุปผลการประเมินระบบกลไก/กระบวนการ และผลการด าเนินการ จากนั้นก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
ตามผลการประเมิน 
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 การประเมินกระบวนการ/ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน) 
จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 พบว่า ในภาคการศึกษาที่ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

สามารถจัดท า มคอ.3/มคอ.5 และ มอค4/มคอ6 ส่งเข้าระบบออนไลน์ได้ตามก าหนดเวลา คิดเป็นร้อยละ 100  
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการการด าเนินงานพบว่า ขั้นตอนการตรวจสอบความ

ถูกต้อง ครบถ้วนของ มคอ.3/มคอ.5 และ มอค4/มคอ6 ก่อนท าการกดยืนยันในระบบออนไลน์ ควรท าในรูปของ
คณะกรรมการ หากผลการพิจารณาผ่าน จึงให้ประธานหลักสูตรยืนยัน ในกรณีที่ผลการพิจารณาไม่ผ่าน ควรแจ้งให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

   

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ผลการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ท าการแจ้งเตือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก่อนถึงก าหนดการส่ง 

มคอ.3/มคอ.5 และ มอค4/มคอ6 ล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน ท าให้แนวโน้มการส่ง มคอ.3/มคอ.5 และ มอค4/มคอ6 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดดีขึ้น 

 

 ผลจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดและเป็นรูปธรรม) 
ภาพรวมแนวโน้มการส่ง มคอ.3/มคอ.5 และ มอค4/มคอ6 ล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน ท าให้อาจารย์ผู้สอน

วางแผน การส่งมคอ.3/มคอ.5 และ มอค4/มคอ6 ก่อนก าหนดและครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา 
 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และ                 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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

วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
เชิงคุณภาพ นักศึกษาและอาจารย์เกิดการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับการ

วิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดรายวิชาที่ต้องมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมมีแนวทางการด าเนินการในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ 
ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้  

1) การวิจัย 
  1.1 ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการท าวิจัย  
  1.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
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  1.3 การส่งเสริมให้อาจารย์น าผลลัพธ์จากการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในการจัดการเรียน       
การสอน 
 2) การบริการวิชาการ 
  2.1 น าประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการชุมชนมาใช้กับการเรียนการสอน 
  2.2 ก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
  2.3 ก าหนดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของหลักสูตรและคณะ 
 3) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  3.1 การจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมการเรียนการสอน 
  3.2 บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 2. อาจารย์ผู้สอนร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมพิจารณารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของ
รายวิชาต้องสอดแทรกเนื้อหาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา เพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในอนาคต พร้อมทั้งมีการสอดแทรกประสบการณ์ลงในเนื้อหารายวิชาที่
เก่ียวข้อง โดยเขียนก าหนดไว้ในแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  ของรายวิชานั้น ๆ  

3. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และ               
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอน              
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการ   
บูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการประเมินระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับ      
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                 
เพื่อน าผลไปใช้ในการปรับปรุง 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายวิชาที่บูรณา
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย ได้แก่ วิชาวิทยาการระบาด ซึ่งเป็นวิชาศึกษาที่เก่ียวกับการเกิดโรคหรือ

ปัญหาทางสุขภาพในกลุ่มประชากรที่สนใจ ในการจัดการเรียนการสอนนั้นได้ประยุกต์ใช้เนื้อหาเก่ียวกับรูปแบบการศึกษา
ทางระบาดวิทยามาใช้ในการวิจัยและให้นักศึกษาได้ร่วมกันท างานวิจัยในชั้นเรียน 

2. รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ได้แก่ วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 
โดยในประเพณีลอยกระทง ทางหลักสูตรได้ให้นักศึกษาประดิษฐ์กระทงจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปใช้ใน
ประเพณีลอยกระทงและส่งเข้าร่วมประกวดกระทงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย 

3. รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการคือ วิชาวิทยาการระบาด โดยน ามาบูรณาการกับกิจกรรมการ
บริการวิชาการในการส่งเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
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สายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) โดยการตั้งบูธประชาสมัพันธ์ การแจกเจลแอลกอฮอล์ และการล้างมืออย่างถูกวิธี ณ โรงอาหาร
กลางและใต้อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  

   การประเมินกระบวนการ/ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน) 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ประเมินระบบ

และกลไก/กระบวนการ พบว่า การสรุปผลการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียนเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมบูรณาการยังไม่
ครอบคลุมรายวิชาที่ด าเนินการบูรณาการ ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้เสนอให้มีการปรับปรุงให้มีการ
สรุปผลการเรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียนให้ครบทุกรายวิชาที่มีการบูรณาการ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบและกลไก/กระบวนการจากปีการศึกษา 2562 โดยให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินกิจกรรมในรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนในการด าเนินงาน การประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

 

 ผลจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดและเป็นรูปธรรม) 
ผลจากการปรับปรุงระบบและกลไกพบว่าการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเชิง

คุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

 รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน 

5.2-1 5.2-1-1 ตารางการจัดผู้สอน ปกีารศึกษา 2562 

5.2-2 5.2-2-1 ก าหนดการส่ง มคอ.3/มคอ.4 

5.2-2-2 แบบสรุปการส่ง มคอ.3/มคอ.4 

5.2-3 5.2-3-1 มคอ.3 และมคอ.5 รายวิชาวทิยาการระบาด และวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ระดับ 4 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
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เชิงปริมาณ : 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถประเมินนักศึกษาได้ตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ใน มคอ.3 
และ มคอ.4 

       2. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  

เชิงคุณภาพ : นักศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ และสามารถน าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาตนเองได้ และอาจารย์สามารถน าผลการประเมินนั้นไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือส าหรับการประเมิน

ผู้เรียน และชี้แจงแนวทางแก่อาจารย์ผู้สอน และพิจารณาเลือกรายวิชาที่จะทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในปีนั้น ๆ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อให้การพัฒนา

นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 และมีการประเมินผลการ
เรียนรู้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาชี้แจงเครื่องมือและวิธีการประเมินผลโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นต่อรูปแบบการประเมิน อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาปรับวิธีการประเมินให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

5. จัดให้มีการประเมินผลตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ใน มคอ.3/มคอ.4  
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาน าผลการประเมินรายงานใน มคอ.5/มคอ.6 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินระบบและกลไก/การด าเนินงาน  
8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินระบบกลไก/กระบวนการ และผลการด าเนินการ 
9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน) 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือส าหรับการ

ประเมินผู้เรียน และชี้แจงแนวทางแก่อาจารย์ผู้สอน โดยการประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ 
1.1 ประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อปรับปรุงการเรียนการสอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน  โดยจะใช้การประเมินจากปีการศึกษา 2562 แล้วน าผลการประเมินที่ได้จากระบบ น ามาพัฒนาและปรับปรุงใน
การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษา 2563 โดยมีการปรับปรุงประเด็นดังนี้ 

1.1.1 มีการแจกแนวทางการสอนให้ผู้เรียนได้ทราบก่อนเรียนและเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ก าหนดรูปแบบการประเมินและเครื่องมือที่ใช้ส าหรับประเมิน 

1.1.2 ก าหนดแนวทางการประเมินที่หลากหลายและสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เช่น การ
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของผู้เรียน  โดยจัดการสอบในคาบแรกของรายวิชา  และมี
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การสอบหลังเรียน โดยใช้ข้อสอบที่ระดับความยากเท่ากับข้อสอบก่อนเรียน  เพื่อทดสอบว่าผู้เรียนมีระดับความรู้มากขึ้น
หรือไม่ 

1.2 ประเมินเพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการ
ประเมินและเครื่องมือที่ใช้ส าหรับประเมิน ร่วมทั้งนักศึกษาประเมินตนเองในขณะมีการจัดการเรียนการสอนเป็นระยะๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน โดยใช้การอภิปราย ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในการสอบถามนักนักศึกษา 
ถึงรายวิชาต่างๆ ที่ได้จัดการเรียนการสอน 

1.3 ประเมินเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  โดยผู้สอนจะประเมินผล เป็นระยะๆ ตามหน่วยการเรียนรู้ และ
ในท้ายภาคการศึกษาของผู้เรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งนี้การประเมินผลดังกล่าวจะใช้วิธีการที่หลากหลาย 
ให้เหมาะสมกับนักศึกษาและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งมีการวางแผนการประเมิน
ปรากฏใน มคอ.3 ของในแต่ละรายวิชา  ดังนี้ 

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

2. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยจัดท ากระบวนการจัดการ
เรียนการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ และเกณฑ์ในการประเมินผล โดยเน้นการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา, กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน (คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) และแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชา (curriculum 
mapping) ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ในกรณีที่รายวิชาใดมีผู้สอนมากกว่า 1 คนและสอนมากกว่า 1 ห้องเรียน อาจารย์ที่
สอนร่วมกันจะพิจารณาเครื่องมือและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อให้การพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด ใน curriculum mapping ของ มคอ.2 และมีการประเมินผล
การเรียนรู้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกัน
พิจารณาความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ถ้าหากวิธีการ 
เครื่องมือหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชาใด ไม่สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ให้ผู้สอน
น ากลับไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะน ากลับมาน าเสนอในที่ประชุมอีกครั้ง ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชามีความ
สอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของแต่ละรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 

4. อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตามวิธีการ เครื่องมือและเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ หลังจากประเมินผลการสอนแล้วอาจารย์ผู้สอนรวบรวม
คะแนนดิบและน าผลการเรียนของนักศึกษาเข้าที่ประชุมกับกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาสัดส่วนของคะแนน
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ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 และพิจารณาการกระจายผลการเรียนของนักศึกษา  หลังจากนั้นประธานหลักสูตรจะ
รับรองผลการเรียน ก่อนที่จะส่งผลการเรียนให้กับทางคณะยืนยันในระบบทะเบียนและวัดผล และแจ้งให้นักศึกษา
ทราบผ่านทางระบบตรวจสอบผลการเรียน 

 

 การประเมินกระบวนการ/ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
จากการประชุมเพื่อพิจารณาประเมินกระบวนการของการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งใช้ข้อมูลจากอภิปรายและข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอน ร่วมทั้งข้อมูลจาก มคอ.5 และ 
มคอ.6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พบว่า ผู้สอนสามารถสอนได้ครบถ้วนตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้ ข้อสอบ
สอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในรายวิชา และผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัญหา
นักศึกษาบางคนไม่เข้าชั้นเรียน ไม่ส่งงาน หรือส่งงานไม่ตรงตามก าหนด ทั้งนี้เมื่อพบปัญหาจึงได้มอบหมายให้อาจารย์                 
ที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการตักเตือน สอบถามถึงสาเหตุ แล้วน ามารายงานในที่ประชุมของหลักสูตรต่อไป 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  ทั้งในด้านการประเมินผลที่หลากหลาย โดยการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์สอนท าการติดตาม ใน
ประเด็นที่นักศึกษาเข้าเรียนสายเกิดจากสาเหตุอะไร นักศึกษาไม่ส่งงานหรือส่งงานไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดเกิดจากอะไร 
เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาตามรายบุคคล และให้ค าปรึกษาหรือแนะน าให้นักศึกษาที่มีปัญหาสามารถแก้ไข
ปัญหาตนเองได้ตามสถานการณ์ต่างๆ 

 

 ผลจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดและเป็นรูปธรรม) 
ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น เห็นได้จาก เข้าเรียนตรงเวลา  ส่งงานครบถ้วน ชิ้นงานมีคุณภาพ  และ

ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงพัฒนากระบวนการประเมินผลช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เพิ่มข้ึนและมีเจตคติที่ดีกับผู้สอนด้วย 
 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาใช้เครื่องมือการประเมินที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์และเนื้อหาของรายวิชา 
  2. ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ได้รับการวิพากษ์ข้อสอบเพื่อพิจารณาความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และระดับการเรียนรู้  
เชิงคุณภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษา

ได้รับการประเมินทุกมิติ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมก าหนดแนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

1 หลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางจัดท าข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและก าหนด
ระยะเวลาในการส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ  

2. อาจารย์ส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่ก าหนดและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จะด าเนินการติดตามในกรณีที่มีการส่งล่าช้ากว่าก าหนด 

3 คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวิพากษ์ข้อสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงข้อสอบ เพื่อก ากับและพัฒนา
เครื่องมือการประเมินนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 

4. อาจารย์ผู้ออกข้อสอบน าข้อสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและ ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้  
5. อาจารย์ผู้สอนเสนอผลการเรียนต่อคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และยืนยันผลการ

เรียนให้ผ่านทางระบบ CMS 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน) 
1 ประชุมชี้แจงแนวทางจัดท าข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและก าหนดระยะเวลาในการ

ส่งข้อสอบหรือแบบประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ  โดยน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินมี
ความหลากหลาย เช่น ข้อสอบอัตนัย ปรนัย และตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน สอดคล้องกับจุดเน้นของ
รายวิชา ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

2. ก่อนสอบปลายภาค อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องส่งข้อสอบปลายภาคให้แก่ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาข้อสอบ  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมพิจารณาข้อสอบ โดยพิจารณาจากเนื้อหาและการวัดผลตรงตาม 
มคอ.3 ความยากง่ายของข้อสอบ วิธีการสอบ ลักษณะข้อค าถาม แล้วน าข้อสอบส่งคืนอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับปรุงและ
จัดท าข้อสอบ 

4. เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและการส่งผลการศึกษาแล้ว ทางหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา โดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในกรณีที่มีผลการเรียนที่ไม่ปกติ 
เช่น เกรด A ทุกคน หรือ เกรด F จ านวนมาก จะต้องน ามาพิจารณาทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยการพิจารณาดังนี้  

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

รายวิชานั้นๆ ซึ่งจะน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีการประเมินผลนักศึกษาใน
รายวิชาต่างๆ  

 การประเมินกระบวนการ/ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
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จากการประเมินผลกระบวนการ  ท าให้เห็นว่าการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนมีความสอดคล้อง 
โดยในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน โดยผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
พบว่า นักศึกษาสามารถปฏิบัติได้ตามจุดประสงค์ของรายวิชา ผลการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับที่ดีขึ้น ไม่มีนักศึกษาที่
ผลการเรียนต่ ากว่า 2.00  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการเสนอให้อาจารย์ผู้สอนสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อน

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ให้กับนักศึกษามากขึ้น เช่น ก าหนดเกณฑ์การประเมิน หรือการตัดสินเกรดที่
ชัดเจนสอดคล้องกับเกณฑ์ที่นักศึกษามีส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ใน
การตัดเกรดชัดเจน รวมทั้งแจ้งคะแนนเก็บให้กับนักศึกษาทราบในทุกรายวิชาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและส่งคืนชิ้นงาน
ให้กับนักศึกษาที่มีการประเมินให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว การตัดเกรดควรพิจารณาเรื่องการกระจายของเกรด ซึ่งจะท าให้
สามารถสะท้อนความรู้ ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา 

 ผลจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดและเป็นรูปธรรม) 
จากการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงาน พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินผลและตรวจสอบการ

เรียนรู้มากขึ้น โดยมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน และได้รับทราบคะแนนการประเมินของตนเอง รวมทั้ง
คะแนนเก็บ ซึ่งแสดงถึงเกิดความโปร่งใสในการประเมิน และผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พบว่า ไม่มี
รายวิชาที่มีการกระจายของเกรดผิดปกติ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผลการเรียนรู้ของตนเองแต่ละรายวิชา และมีความ
พึงพอใจต่ออาจารย์ผู้สอนไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับการประเมินผลการเรียน 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ6 และมคอ.7) 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ : 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกรายวิชา จัดท าและส่ง มคอ.5/มคอ.6 ตรงตามเวลาที่

ก าหนด 
        2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าและส่ง มคอ.7 ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

 เชิงคุณภาพ : การจัดท า มคอ.5/มคอ.6 มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ระบุไว้ใน มคอ.3/มคอ.4  
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
หลักสูตรมีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.

7) โดยแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 

5 มคอ. 6 และ มคอ.7)  
2. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ส่งผ่านระบบ 

CMS ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา โดยยึดตามก าหนดการส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.3-มคอ.7 ของมหาวิทยาลัย 

3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณา รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5 มคอ.6)  
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4. รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ของรายวิชาที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
คณะกรรมการหลักสูตรจะแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนน ากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ส าหรับรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ของรายวิชา ที่ผ่านการพิจารณาแล้วจะได้รับ
การยืนยันการส่ง รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ผ่านระบบ CMS โดยประธานหลักสูตร 
  5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา รวมทั้งประชุมเพื่อปรับปรุงและวางแผนในปีการศึกษาต่อไป 

 6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบและกลไก/กระบวนการการก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการประเมินระบบและกลไก/กระบวนการการก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) เพื่อน าผลไปใช้ในการปรับปรุง 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน) 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แจ้งแผนก าหนดการส่ง มคอ.5/ มคอ.6 ประจ าปีการศึกษา 2563 ผ่าน

ระบบออนไลน์ ก่อนถึงวันก าหนดส่งประมาณ 1 เดือน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ด าเนินการจัดท า มคอ.5/มคอ.6 และส่งข้อมูลขึ้นระบบ (CMS) ภายในเวลาที่ก าหนด ประธานหลักสูตรตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และกดยืนยันในระบบ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินระบบ
กลไก/กระบวนการ และผลการด าเนินการ จากนั้นก าหนดแนวทางในการปรับปรุงตามผลการประเมิน 
 เมื่ออาจารย์ทุกท่านส่งรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 มคอ. 6) ครบทุกรายวิชา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) และใช้เป็นข้อมูลส าหรับก าหนดแนวทางวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป 
 

   การประเมินกระบวนการ/ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
จากการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 พบว่า ในภาคการศึกษาที่ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสามารถจัดท า 

มคอ.5/มคอ.6 ส่งเข้าระบบออนไลน์ได้ตามก าหนดเวลา คิดเป็นร้อยละ 100  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการการด าเนินงานพบว่า ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันเวลาของ มคอ.5/มคอ.6 ก่อนท าการกดยืนยันในระบบออนไลน์ ควรพิจารณาในรูปแบบของ
คณะกรรมการ หากผลการพิจารณาผ่าน จึงให้ประธานหลักสูตรยืนยัน ในกรณีที่ผลการพิจารณาไม่ผ่าน ควรแจ้งให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
หลักสูตรได้จัดท าปฏิทินการส่งรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) ซึ่งช่วยลดความล้าช้าใน

การส่งมากข้ึน และได้จัดท าคูม่ือแนวปฏิบัติส าหรับการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) เพื่อ
เป็นแนวทางส าหรับการเรียน มคอ.5, มคอ.6 ได้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิมากยิ่งขึ้น  หลักสูตรร่วมกันด าเนินงาน
และจัดท า มคอ.7 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยน าข้อเสนแนะ
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และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ข้อมูลจาก
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5, มคอ.6) และข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

 ผลจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดและเป็นรูปธรรม) 
ผลการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ท าการแจ้งเตือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาก่อนถึงก าหนดการส่ง 

มคอ.5/มคอ.6 ล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน ท าให้แนวโน้มการส่ง มคอ.5/มคอ.6 ตามระยะเวลาที่ก าหนดดีขึ้น 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

 รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน 
5.3-1 5.3-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เก่ียวกับการก าหนดแนวทางการ

ประเมินผลผู้เรียน) 
 5.3-1-2 เอกสาร มคอ.3 ในรายวิชาที่หลักสตูรมีการเรียนการสอน 
 5.3-1-3 รายงานการส่ง มคอ. 5 และมคอ. 6  
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2561 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.3 การประเมินผู้เรียน ระดับ 4 ระดับ 3 3 คะแนน ไม่บรรล ุ

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ผลการด าเนินงาน  

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

(1) อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม 
และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

1.1 มีอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 5 
คน 

1.2 มีการจัดประชุม 8 ครั้ง ดังนี ้
       - ครั้งท่ี 1 วันท่ี 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.
2563 สถานท่ี สสร.ช้ัน 4 จ านวนอาจารย์เข้า
ร่วม 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ประชุมเพื่อ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     - ครั้งท่ี 2 วันท่ี17เดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ.2563 สถานท่ี สสร.ช้ัน 4 จ านวน
อาจารย์เข้าร่วม 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
ประชุมเพื่อทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 
     - ครั้งท่ี 3 วันท่ี22เดือน ธันวาคม พ.ศ.

   5 .4 .1 .1  ร าย งาน ก าร
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร 
5.4.1.2 ใบลงช่ือการเข้า
ร่วมประชุม 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

2563 สถานท่ี สสร.ช้ัน 4 จ านวนอาจารย์เข้า
ร่วม 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ประชุมเพื่อ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     - ครั้งท่ี 4 วันท่ี20เดือน มกราคม พ.ศ.
2564 สถานท่ี สสร.ช้ัน 4 จ านวนอาจารย์เข้า
ร่วม 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ประชุมเพื่อ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     - ครั้งท่ี 5 วันท่ี10 เดือน กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564 สถานท่ี สสร.ช้ัน 4 จ านวน
อาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ประชุมเพื่อทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 
     - ครั้งท่ี 6 วันท่ี 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.
2564 สถานท่ี สสร.ช้ัน 4 จ านวนอาจารย์เข้า
ร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     - ครั้งท่ี 7 วันท่ี 7เดือน เมษายน พ.ศ.
2564 สถานท่ี สสร.ช้ัน 4 จ านวนอาจารย์เข้า
ร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     - ครั้งท่ี 8 วันท่ี 18 เดือน พฤษภาคม 
พ.ศ.2564 สถานท่ี สสร.ช้ัน 4 จ านวน
อาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ประชุมเพื่อทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

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

[   ] กรณีมี มคอ.1 
      [  ⁄ ] มคอ.2 สอดคล้องกับ มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ มคอ.1 
[   ] กรณีไมม่ี มคอ.1 
      [   ] มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ TQF 
      [   ] มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับประกาศ     
           TQF 
 

   ตัวอย่าง 
5.4.2.1 กรณีมี มคอ.1 
     1) มคอ.1   
     2) มคอ.2   
5.4.2.2 กรณีไม่มี มคอ.1 
     1) ประกาศ TQF  
     2) มคอ.2   
 

(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563  มีจ านวน 37 รายวิชา และ 

   ตัวอย่าง 
5.4.3.1 ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้สอนในทุกรายวิชาที่ระบุ



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2563 : หน้า 88 
 

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

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

ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา2563 มี 34
รายวิชา  
2.รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 37 รายวิชา 
และภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มี 
จ านวน 34 รายวิชา 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4 ถ้ามี)  
1. รายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม 
(ถ้ามี) ท่ีเปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 
2563  มีจ านวน 1 รายวิชา และภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 1 รายวิชา  

ในแผนการศึกษาตามที่
ระบุใน มคอ.2 
5.4.3.2 แบบสรุปการส่ง
รายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)  
5.4.3.3 แบบสรุปการส่ง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) (ถ้ามี) 
 
 

(4) จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
รายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) 
1.ผลการด าเนินการของรายวิชาในภาคเรยีน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มี จ านวน37รายวิชา 
และภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563มี 
จ านวน 34 รายวิชา 
2.ผลการด าเนินการของรายวิชา ที่ส่ง มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มี
จ านวน 37 รายวิชา และภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 มี จ านวน 34 รายวิชา 
 
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
1.ผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ท่ีเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 มี จ านวน 1 รายวิชา 
และภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มี 
จ านวน 1 รายวิชา 
2.ผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนามที่ส่ง มคอ.6 (ถา้มี) ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนเรียนที่ 1 

   5.4.4.1 รายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.4.2 รายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.6 ถ้ามี) (เอกสาร
แนบหมายเลข...........) 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

ปีการศึกษา 2563 มี จ านวน 1 รายวิชา 
และภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  มี 
จ านวน 1 รายวิชา  

(5) จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 
 
 

[  ⁄ ] มี มคอ.7  
[   ] ไม่มี มคอ.7  
 
 
 

   ตัวอย่าง 
5.4.5.1 มคอ.7 
 
 
 

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

อธิบายผลการด าเนินงานการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู ้
  

   ตัวอย่าง 
5.4.6.1 สรุปการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้  

(7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว 
 

[  ⁄ ] มีผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
[   ] ไม่มีผลการประเมินการด าเนนิงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
[   ] มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่
ด าเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนจากผลการประเมินในปีท่ีแล้ว 

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

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

[ ⁄  ] มีอาจารย์ใหม ่
      - มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น 1 คน 
      - ได้รับการปฐมนิเทศ 1 คนหรือไดร้ับ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน.......
คน 
[   ] ไม่มีอาจารย์ใหม ่
*หมายเหตุ อาจารย์ใหม่หมายถึงอาจารย์

   5.4.8.1 ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์พี่เลี้ยง และการ
ใหค้ าแนะน าแก่อาจารย์
ใหม่  



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2563 : หน้า 90 
 

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่
ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็นอาจารย์เก่า
ที่มาจากหลักสูตรก็ถือว่าเป็นอาจารย์ใหม ่

(9)  อาจารย์ประจ าทุก
คนได้รบัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

- มีอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 5 คน 
- ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 5 คน 
- คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 

   ตัวอย่าง 
5.4.9.1 รายงานการเข้า
รับการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน  

(10) จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

[   ] มีบุคลากรสายสนับสนุน 
      - มีบุคลากรทั้งสิ้น ...... คน 

ระบุ...... 
- ได้รับการพัฒนาฯ ...... คน 
- คิดเป็นร้อยละ ...... 
[  ⁄ ] ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

   
N/A 

ตัวอย่าง 
5.4.10.1 รายงานการเข้า
รับการประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน   

(11) ระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑติใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเตม็ 5.0 

[  ⁄ ] มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑติใหม ่
- จ านวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ 

22 คน 
- จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 22 คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 100 
- ระดับความพึงพอใจ 4.37 

[   ] ไม่มีนักศึกษาปีสดุท้าย/ บณัฑิตใหม ่
หมายเหตุ**กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยงัไม่มี

บัณฑิตไมต่้องประเมินประเด็นนี้แต่หาก
เป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมิน
ประเด็นนี้ด้วย 

   5.4.11.1 ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสตูร 
 

(12) ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 
 

[ ⁄  ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม่ เป็นไปตามเกณฑ์ (เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51   
   - ได้คะแนนเท่ากับ 4.50  
[   ] ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม่ ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ ได้
คะแนน...... 

   5.4.12.1 รายงานการ
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 

 วิธีการค านวณ 
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ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) 
ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

ไม่เลือก  

(1)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการไดจ้ริง 

= 11 

(2)  จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 2563 

= 11 

(3)  ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

= 100 % 

* โดยดูจากจ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข้อ (2) ได้จาก มคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7  
 
 
 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2563 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ100  5 คะแนน บรรลุ 

 
 

หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร 1.อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรมตี าแหนง่ทางวิชาการไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. การบริหารหลกัสตูร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

2. การจดัการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลมีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  
เชิงคุณภาพ 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในระบบการด าเนินงานของหลักสูตร  คณะ  

เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความทันสมัย   

    

 ระบบและกลไก แนวคิดในการก ากับติดตามและปรับปรุง 
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ทางด้าน

โสตทัศนูปกรณ์ การเรียนการสอน สถานที่พบปะของนักศึกษาและอาจารย์กรณีศึกษานอกชั้นเรียน ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ 
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และความต้องการต ารา และสื่อสิ่งพิมพ์ 

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าแผนเพื่อขอรับการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562 
โดยใช้ข้อมูลการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2561 เป็นข้อมูลน าเข้าในการจัดท าแผนฯ    

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้แทน เพื่อเป็นคณะกรรมการ
ร่วมกับคณะกรรมการระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในการจัดท าค าของบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา และวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษา  

4) คณะกรรมการระดับคณะด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามแผนที่ได้รับการอนุมัติและสอดคล้องกับระเบียบของ
มหาวิทยาลัย   

5) อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้   

6) หลักสูตรน าผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปปรับปรุง 
 
 
การน าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ 

 1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนจากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 
ทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ การเรียนการสอน สถานที่พบปะของนักศึกษาและอาจารย์กรณีศึกษานอกชั้นเรียน ครุภัณฑ์ 
วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้สรุปและน าเสนอในการประชุมก าหนดแผน
งบประมาณของคณะ โดยหลักสูตรได้ส่งรายการครุภัณฑ์ที่ต้องการสนับสนุน ดังนี้ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ
ส านักงาน เก้าอ้ีท างาน เคาน์เตอร์ เก้าอ้ี โต๊ะประชุม  
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 2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะฯ ได้ประชุมก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี 2562 และมีมติให้ทาง
มหาวิทยาลัยจัดหาวัสดุส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบต่างๆ เพื่อด าเนินการจัดหา และซ่อมบ ารุงรักษา สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  
 3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อคณะและมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
จัดหาตามความต้องการ และหลักสูตรรับทราบผลการพิจารณาจากคณะและมหาวิทยาลัย ว่าไม่สามารถสนับสนุนได้
เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด และให้ปรับแผนเพื่อน าเสนอความต้องการครุภัณฑ์เบื้องต้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(งบประมาณเหลือจ่าย) ในภาคการศึกษาที่ 2 จากนั้นมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดหาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ตามที่ได้รับการ
พิจารณาจัดสรร โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการก ากับติดตามพบว่าปีการศึกษา 2562 หลักสูตร
ไม่ได้รับการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาตามที่ เสนอ แต่ได้รับการสนับสนุนด้านหนังสือส าหรับนักศึกษาอ่านเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และใช้ในการเรียนการสอน 
 4) นักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน  ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผ่านระบบ CMS ของมหาวิทยาลัย 

    5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
ข้อมูลรายการครุภัณฑ์การศึกษา  และรายการหนังสือที่ได้รับการสนับสนุนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพื่อวางแผนการด าเนินงานต่อไป 

 การประเมินกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
 หลังจากทางหลักสูตรและมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละ

เทอมแล้ว ในปลายปีการศึกษาได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากกลไกที่วางไว้ โดยใช้ผล

การประเมิน 3 ส่วน ได้แก่  

1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เมื่อท าการเปรียบเทียบในรายประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยสุด พบว่า 1) อุปกรณ์ช่วยในการสอน นอก

ห้องเรียน เช่น ไมค์โครโฟน ตู้ล าโพง จอทีวี กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี เป็นต้น 2) การให้บริการอินเตอร์เน็ต WIFI ในแต่ละ

ห้องเรียนของคณะ และ 3) พื้นที่ในการพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือร่วมกันท างานของนักศึกษาและอาจารย์ ได้ค่าเฉลี่ยที่มี

แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีค่อนข้างน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวม ตามรายภาคการศึกษาแต่ละปีการศึกษาที่เพิ่มขึ้นค่อนข้าง

น้อยเช่นกัน ดังแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

ล าดับ หัวข้อ 
คะแนนแต่ละภาคการศึกษา 

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

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

หลักสตูร คณะ และมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ 
4.53 4.43 4.32 4.33 4.26 4.52 

2 ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ สภาพแวดล้อม

ในอาคารเรียนของคณะ 
4.01 3.98 3.86 4.12 4.12 4.33 
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ล าดับ หัวข้อ 
คะแนนแต่ละภาคการศึกษา 

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

3 ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ สภาพแวดล้อม

ในอาคารเรียนของมหาวิทยาลัย 
3.82 3.93 3.96 3.81 4.01 3.99 

4 ความพร้อมของหนังสือ วารสาร สื่อ ฯ ของหนังสือท่ีทาง

หลักสตูรได้ร่วมสั่งซื้อกับทางห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
3.2 3.72 3.65 3.8 3.65 3.96 

5 พื้นที่ในการพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือร่วมกันท างาน

ของนักศึกษาและอาจารย ์
3.1 3.2 3.6 3.2 3.7 3.68 

6 การให้บริการอินเตอรเ์น็ต WIFI ในแต่ละห้องเรียนของ

คณะ 
3.3 3.4 3.45 3.6 3.45 3.68 

7 อุปกรณ์ช่วยในการสอน นอกห้องเรียน เช่น ไมคโ์ครโฟน 

ตู้ล าโพง จอทีวี กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี เป็นต้น 
3.2 3.28 3.35 3.44 3.35 3.48 

ค่าเฉลี่ยรายภาคการศึกษา 3.6 3.3 3.7 3.8 3.8 3.9 

 

2. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

เมื่อท าการเปรียบเทียบในรายประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยสุด พบว่า 1) อุปกรณ์ช่วยในการสอน นอก

ห้องเรียน เช่น ไมค์โครโฟน ตู้ล าโพง จอทีวี กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี เป็นต้น 2) พื้นที่ในการพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ

ร่วมกันท างานของนักศึกษาและอาจารย์ และ 3) อาจารย์ผู้สอนให้ความร่วมมือกับการด าเนินงานของหลักสูตร คณะ และ

มหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวม ตามรายภาคการศึกษาแต่ละปีการศึกษาที่เพิ่มข้ึนค่อนข้างน้อยเช่นกัน 

ในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ หัวข้อ 
คะแนนแต่ละภาคการศึกษา 

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

1 อาจารยผ์ู้สอนให้ความร่วมมือกับการด าเนินงานของ

หลักสตูร คณะ และมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ 
2.45 3.4 2.7 3.52 2.7 3.52 

2 ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ สภาพแวดล้อม

ในอาคารเรียนของคณะ 
3.2 3.72 3.65 3.8 3.65 3.96 

3 ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ สภาพแวดล้อม

ในอาคารเรียนของมหาวิทยาลัย 
3.15 3.48 3.35 3.48 3.35 3.6 

4 ความพร้อมของหนังสือ วารสาร สื่อ ฯ ของหนังสือท่ีทาง

หลักสตูรได้ร่วมสั่งซื้อกับทางห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
3.75 3.72 3.85 3.8 3.85 3.92 
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ล าดับ หัวข้อ 
คะแนนแต่ละภาคการศึกษา 

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

5 พื้นที่ในการพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือร่วมกันท างาน

ของนกัศึกษาและอาจารย ์
3.2 3.28 3.35 3.44 3.35 3.48 

6 การให้บริการอินเตอรเ์น็ต WIFI ในแต่ละห้องเรียนของ

คณะ 
3.3 3.4 3.45 3.6 3.45 3.68 

7 อุปกรณ์ช่วยในการสอน นอกห้องเรียน เช่น ไมคโ์ครโฟน 

ตู้ล าโพง จอทีวี กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี เป็นต้น 
2.95 4.24 3 3.24 3 3.28 

ค่าเฉลี่ยรายภาคการศึกษา 3.1 3.6 3.4 3.6 3.3 3.7 

 

3. ผลการประเมินสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
เมื่อท าการเปรียบเทียบในรายประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนน้อยสุด พบว่า 1) การจัดให้มีพื้นที่ส าหรับ

พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษา 2) การให้บริการอินเทอร์เน็ต WIFI ในอาคารกลางของ

มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของคณะ และ 3) ความพร้อมของหนังสือ วารสาร สื่อ ฯลฯ ของส านัก หอสมุดมหาวิทยาลัย 

โดยมีค่าเฉลี่ยภาพรวม ตามรายภาคการศึกษาแต่ละปีการศึกษาที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากแต่ก็มีบางประเด็นที่ควรได้รับการ

ปรับปรุง ในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 คะแนนภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษา 
 

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

1. ความพร้อมของหอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการสภาพ แวดล้อมใน
อาคารเรยีนของหลักสตูร 

4.83 4.73 4.84 4.82 4.84 4.82 

2. ความพร้อมของห้องเรียน สภาพแวดล้อมในอาคารเรียนรวม
ของมหาวิทยาลัย 

4.75 4.76 4.78 4.76 4.80 4.76 

3. ความพร้อมของหนังสือ วารสาร สื่อ ฯลฯ ของส านัก หอสมดุ
มหาวิทยาลยั 

4.67 4.67 4.69 4.68 4.69 4.68 

4. การจัดให้มีพื้นที่ส าหรับพบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ
ท างานร่วมกันระหว่างนักศึกษา 

3.82 3.56 3.88 3.61 3.87 3.67 

5. การให้บริการอินเทอร์เน็ต WIFI ในอาคารของหลักสูตร 3.50 3.61 3.39 3.67 3.88 3.69 
6. การให้ บริการอิน เทอร์ เน็ ต  WIFI ในอาคารกลางของ
มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของคณะ 

3.48 3.39 3.65 3.49 3.53 3.68 

7. ความพร้อมของหลักสูตร ทั้งในด้านโครงสร้างหลักสูตร การ 4.76 4.78 4.77 4.78 4.77 4.80 
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หัวข้อประเมิน คะแนนแต่ละภาคการศึกษา 
1/60 1/60 1/61 2/61 1/62 2/62 

เรียนรู้ สิ่งอ านวยความสะดวก แหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
คะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา 4.26 4.2 4.3 4.3 4.3 4.3 

 
 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการตามผลการประเมิน 
จากการประเมินระบบในการขอสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า หลักสูตรได้รับการสนับสนุนในบาง

ประเด็น เช่น การจัดสถานที่ในห้องพักอาจารย์ชั้น 4 เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาพบและจัดท างานกลุ่มร่วมปรึกษากับ
อาจารย์ มีการเพิ่มจุดสัญญาน WIFI จากทางมหาวิทยาลัยเฉพาะห้องเรียนในแต่ละชั้นของอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 
เป็นต้น ในส่วนที่ไม่ได้รับการอนุมัติสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน ดังนั้นคณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีมติให้จัด
เรียงล าดับความส าคัญของปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ไม่เป็นไปตามแผนจากมากไปหาน้อย เช่น การเพิ่มจุดสัญญาน 
WIFI ที่มีไม่เพียงพอในส่วนของห้องเรียน ห้องท างาน ห้องประชุม โดยหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะต่อไป 
จากนั้นจึงพิจารณาเลือกวัสดุและครุภัณฑ์ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากงบเหลือจ่าย เพื่อให้หลักสูตรมีอุปกรณ์
การจัดการเรียนการสอน เช่น ไมค์โครโฟน ตู้ล าโพง จอโทรทัศน์ กระดาษปรู๊ฟ ปากกาเคมี เป็นต้น ไปใช้ในปีการศึกษา 2563 

 ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดและเป็นรูปธรรม 
เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานจากการปรับปรุงการของบประมาณพบว่า มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เพียงพอต่ออาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน และนักศึกษา และมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก สิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษาที่เพียงพอและทันสมัย 
 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาลมีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
เชิงคุณภาพ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พร้อมต่อการใช้งานและมีความทันสมัย 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอน) 
 1) ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการส ารวจความสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา ส ารวจจ านวนและความพร้อมในการใช้งานของครุภัณฑ์ทางการศึกษา หรือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันก่อนเปิดภาคการศึกษา 
 2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกภาคการศึกษา กรณีที่ครุภัณฑ์การศึกษามีสภาพที่ไม่พร้อมต่อการใช้งาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถแจ้งไปยัง
ส านักงานคณบดีเพื่อด าเนินการตามขั้นตอน 
 3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรก ากับติดตามการด าเนินงานเพื่อให้มีครุภัณฑ์ที่มีจ านวนเพียงพอและอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 
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 4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินกระบวนการด าเนินงาน และน าผลการด าเนินงานแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อ
น าไปปรับปรุงต่อไป 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการส่งซ่อมสิ่งสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ ได้แก่ ไมค์โครโฟน ล าโพง เครื่องปริ้นเตอร์ 

หากพบครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสียหาย อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาสามารถแจ้งไปยังส านกังานคณบดี
ส าหรับครุภัณฑ์การศึกษาที่คณะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะมีหน้าที่ก ากับติดตามการซ่อมครุภัณฑ์ที่ช ารุด  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษาและน า
ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงในปีการศึกษา 2563   

 

 การประเมินกระบวนการ/ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรก ากับติดตามและประเมินความพึงพอใจพบว่ามีครุภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานตามก าหนดเวลา

ท าให้ค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดี 
ผลการก ากับติดตามทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น) พบว่ามีฐานข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 

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

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

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

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

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

  - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านสาขาวิชาสุขภาพ 
การบริหารงานสาธารณสุข การบริหารงานสถานพยาบาล โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล                  
มีส่วนร่วม 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้มีการปรับปรุงระบบและกลไก/การด าเนินงาน โดยใช้ข้อมูลผล
การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ร่วมกับการรายงานผลการก ากับติดตามการด าเนินงานของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
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 ผลจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดและเป็นรูปธรรม)  
ยังไม่ปรากฏผลการปรับปรุงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 เป้าหมายของระบบ (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) 
เชิงปริมาณ  ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่
ในระดับดี 
เชิงคุณภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ไปใช้ในการปรับปรุง 
 

 การด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงการท างาน) 
1) ปีการศึกษา 2563 มีการปรับปรุงระบบ กลไก/กระบวนการในขั้นตอนของการวางแผน ดังนี้ อาจารย์ประจ า

หลักสูตรวางแผนการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
ระยะเวลาในการประเมิน และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ประเมิน 

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร เสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3) อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามก าหนดการที่ระบุไว้ใน

แผน 
4) อาจารย์ประจ าหลักสูตร น าผลที่ได้น ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายของระบบ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นพิจารณาแนวทางในการปรับปรุง 

 การประเมินกระบวนการ/ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  (แสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดท าแผนการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความชัดเจน  
 
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  - มีห้องปฏิบัติการปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง (ห้อง 401 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
  - มีห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา พร้อมอุปกรณ์ 1 ห้อง (ห้อง 402 ชั้น 4 คณะสาธารณสุข    
    ศาสตร์) 
  - มีห้องประชุมกลุ่มย่อยส าหรับนักศึกษา 1 ห้อง (ห้อง 403 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
  - ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 ห้อง (ห้อง 503 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์) 
  - มีห้องเรียนของส่วนกลางที่เพียงพอ 
  - มีห้องฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ (ศูนย์ภาษา อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์) จ านวน 3 ห้อง ดังนี้ 1) ห้องฝึก

อ่าน (Reading room) 1 ห้อง คือ LC401 2. ห้องฝึกภาษาโดยใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 2 ห้อง คือ LC501 และ 
LC503  และมีซอฟต์แวร์ฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง speexx  
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  - มีห้องบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีคอมพิวเตอร์
จ านวน 100 เครื่อง  

- เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน ไว้ให้บริการแก่นักศึกษานอกเวลาเรียน 
จากการสอบถามและผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 

2561 นักศึกษามีข้อเสนอแนะต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยจัดบริการ WIFI ให้มีความเสถียรและครอบคลุมพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตั้ง WIFI ในระบบเครือข่าย VRUone เพื่อเป็นสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน และทางมหาวิทยาลัยจะวางระบบ VRUone ให้ครอบคลุมพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยทั้งหมดในปีการศึกษา 2563 รวมถึงการด าเนินการจัดท าพื้นที่การเรียนรู้ (Learning space) เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

  การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวน (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) 
มีการเพิ่มจุดสัญญาน WIFI ให้เพียงพอในส่วนของห้องเรียน ห้องท างาน ห้องประชุม และการติดตั้งระบบ

เครือข่าย VRUone และการด าเนินการจัดท าพื้นที่การเรียนรู้ (Learning space) เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2563 
 
 

 ผลจากการปรับปรุง (โดยต้องแสดงผลที่เกิดขึ้นเห็นชัดและเป็นรูปธรรม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ทางดา้นสิง่สนบัสนุน

การเรียนรูไ้ปใช้ในการพฒันาทางด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสเอกสาร/รายการเอกสารหลักฐาน 

6.1-1 6.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (มติให้จัดเรียงล าดับความส าคัญของ
ครุภัณฑ์การศึกษาจากมากไปหาน้อย) 
6.1-1-2 ผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
6.1-1-3 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้   

6.1-2 6.1-2-1 ฐานข้อมูลออนไลน์  
6.1-3 6.1-3-1 แผนการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ระดับ 4 4 ระดับ 4 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 
 
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัจากการ
เสนอแนะจากผู้ประเมิน 

1. ควรรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผน 
2. การเตรียมความพร้อมแสดงรายละเอียดและที่มาของประเดน็การเตรียมความ
พร้อม 
3. ควรควบคุมดูแลให้อาจารย์ที่ปรึกษา มีสัดส่วนทีพ่อเหมาะกับนักศึกษาและ
เป็นไปบริบทของหลักสูตร 
4. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ควรวิเคราะห์ให้เห็นรายละเอียดของ Learning outcome แต่ละด้าน 
5. ควรมีการวิเคราะห์กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาเป็นรายชั้นปีเพื่อให้บรรลุ 
Learning outcome โดยภาพรวมของหลักสูตร 
6. ควรวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาและน าผลทีไ่ด้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัการ
เสนอแนะ 

-ควรพัฒนาการด าเนนิงานของหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลกัสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

การน าไปด าเนินการเพื่อการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสตูร 

-เพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธห์ลักสูตรให้หลากหลายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ได้แก่ การท าข้อตกลงกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ให้
โควตาบตุร อสม.เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ 
-มีการจัดหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่มีเนื้อหาครอบคลุมและสอดคล้องกับ
จุดอ่อนของนักศึกษา 
-อาจารย์ที่ปรึกษามีจ านวนนักศึกษาที่มีสัดส่วนพอเหมาะ เปน็ไปตามเกณฑ์ของ 
สสว. 
-มีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาโดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ productive learning 
-มีการวิเคราะห์ Learning outcome แต่ละด้านของนักศึกษาเป็นรายชั้นปี 
-มีการน าผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษามาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน 
 

 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
การประเมินจากผู้ที่ส าเรจ็การศึกษา อาจารย์ให้ความส าคัญกับการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าด้วยความเป็น

กันเอง เนื้อหาที่ใช้สอนมีความทันสมัยต่อยุคปัจจุบัน แต่ควรส่งเสริมการ
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เรียนรู้และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษา โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ส าคัญในการท างานให้กับนักศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับเวชระเบียน มีการฝึกปฏิบัติในรายวิชากับ
สถานประกอบการจริง และควรเพ่ิมการฝึกปฏิบัติงานทุกชั้นปี (ไม่ควรฝึก
เฉพาะชั้นปีที่  4) ควรก าหนดชุดฟอร์มฝึกปฏิบัติการวิชาชีพที่มีความ
เฉพาะเจาะจงส าหรับหลักสูตร 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมิน 

1. ควรก าหนดชุดฟอร์มฝึกปฏิบัติการวิชาชีพที่มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับ
หลักสูตร 
2. ในรายวิชามีการก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
จริง 
3. มีการจัดอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวกับเวชระเบียนให้กับ
นักศึกษา 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

1. คณาจารย์ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรได้ออกแบบชุดฟอร์มฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพของหลักสูตรเอง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ติดต่อประสานงานและจัดท าข้อตกลง
เพ่ือส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง 
3. มีการจัดโครงการอบรมเวชระเบียนพ้ืนฐาน หลักสูตร 3 วัน ให้กับ
นักศึกษาในหลักสูตร 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

มีแหล่งเรียนรู้  (learning space) ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
หลักสูตร 

 
3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 
กระบวนการประเมิน ด าเนินการส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมิน 

1. นักศึกษามีความรู้เชิงทฤษฎีแต่ขาดทักษะในการปฏิบัติงานจริง 
2. ขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

1. เพิ่มชั่วโมงในการฝึกปฏบิัติวชิาเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 
2. จัดโครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่นักศึกษา 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น คลิปวิดิโอการ
สอน เพาเวอร์พ้อยต์  
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสตูรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- 

 
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสตูรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดหลักสูตรในสาขาที่ใกล้เคียงกันมากข้ึนใน
สถาบันการอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ท าให้มีผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงต่อหลักสูตร คือ ท าให้ปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนใน
หลักสูตรน้อยลง 

 
 

หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปี ระบุปีการศึกษา 2563 

    แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
วางแผนสร้างแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตให้ครอบคลุมคุณลักษณะ
พิเศษต่างๆ ของนักศึกษา การวิเคราะห์จากข้อมูลป้อนกลับของ
นักศึกษา การใช้เทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอน 

30 มีนาคม 2564 ผศ.นัชชา ยนัต ิ
อาจารย์กริช  เรืองไชย 

การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต   1 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ ิ
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 

การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 30 มีนาคม 2564 อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ ิ
อ.ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จันพุ่ม 

 
 
2.ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

1. วางแผนสรา้งแบบ
ประเมินคุณภาพ
บัณฑิตให้ครอบคลุม
คุณลักษณะพิเศษ
ต่างๆ ของนักศึกษา 
การวิเคราะห์จาก
ข้อมูลป้อนกลับของ
นักศึกษา การใช้

มีนาคม 2564 ผศ.นัชชา ยนัติ  
อาจารย์กริช  เรืองไชย 

ส าเร็จ  
มีการด าเนินการวางแผนการสรา้งแบบ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตให้ครอบคลุม
คุณลักษณะพิเศษต่างๆ ของนักศึกษา 
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ
โดยใช้ช่องทางการสัมภาษณ์ การใช้
แบบสอบถามออนไลน์ การน าเทคโนโลยี
มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

เทคโนโลยชี่วยในการ
จัดการเรียนการสอน 
2. การส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต  

พฤษภาคม 2564 อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ ิ
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ 

ส าเร็จ 
การส ารวจพบว่า ร้อยละ 77.78 ของ
บัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีหลัง
ส าเร็จการศึกษา 

3. การพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร 
ประชาสัมพนัธ์
หลักสูตร 

มีนาคม 2564 อาจารย์ธธิธา เวียงปฏ ิ
อ.ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จัน
พุ่ม 

ส าเร็จ 
หลักสูตรมีการสร้างช่องทางการสื่อสาร 
ประชาสัมพนัธ์หลักสูตร และมกีาร 
ใช้เฟสบุคเพจ การซื้อโฆษณาใน
แอพพลิเคชั่น Facebook ในปี 2564 
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้แก่กลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
46,000 คน มีการแต่งตั้งแอดมินของเฟส
บุค ได้แก่ อาจารย์ วา่ที่ร้อยตรีศิริชัย จัน
พุ่ม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ
หลักสูตร  

 
 

ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรบัปรุง 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 
1. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ             ลายเซ็น: ___________________ วันที่รายงาน: _________________ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์  ลายเซ็น: __________________ วันที่รายงาน: _________________ 
3. อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย จนัพุ่ม   ลายเซ็น: __________________ วันที่รายงาน: _________________ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ัชชา ยนัติ   ลายเซ็น: ___________________วันที่รายงาน: _________________ 
5. อาจารย์กริช  เรืองไชย    ลายเซ็น: ___________________วันที่รายงาน: _________________ 
 
ประธานหลักสูตร : ____________________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบณัฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบคุคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตร สาธารณสุขสาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา การจัดการสถานพยาบาล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 

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

 จากผลการด าเนินงานของหลักสตูร สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล เมือ่ประเมินโดยใช้

เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินสรุปได้ดังนี ้

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน บรรล ุ ผ่าน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

4.51 
ระดับ 

 
ค่าเฉลี่ย 4.50 

ผ่าน 4.5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ี
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
 

ร้อยละ
80  

100 

X 100 = 100% 

ผ่าน 5 คะแนน 

100 

100 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.75 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4 ระดับ 3 คะแนน ผ่าน 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

4 ระดับ 3 คะแนน ผ่าน 3 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ท่ีเกิด
กับนักศึกษา 

4 ระดับ 4 คะแนน ผ่าน 4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.33 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

4 ระดับ 
3 คะแนน ผ่าน 3 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

 
รวม 4.44 คะแนน 

- ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี 20% 

ป.โท 80% 

ป.เอก 100% 

1 X 

100 = 20 % ผ่าน 5 คะแนน 
5  

- ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ป.ตรี 45% 
ป.โท 60% 
ป.เอก 75% 

2 

X 100 = 40 % ผ่าน 3.33 คะแนน 
5 

- ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ป.ตรี 15% 
ป.โท 30% 
ป.เอก 45% 

11 
X 100 = 220 % ผ่าน 5 คะแนน 

5 

- จ านวนบทความของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรปริญญาเอก
ท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

สังคมฯ 
0.176 
วิทย์ฯ 
1.76 

อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับ
การอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร เทา่กับ NA 

ผ่าน NA คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลท่ีเกิดกับ
อาจารย์ 

4 ระดับ 
 

5 ระดับ ผ่าน 5 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 4.15 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

4 ระดับ 4 ระดับ ผ่าน 4 คะแนน 



แบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (เกณฑ์พ.ศ. 2558) ปีการศึกษา 2563 : หน้า 107 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

4 ระดับ 4 ระดับ ผ่าน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

4 ระดับ 4 ระดับ ผ่าน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 
100 

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

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 4.25 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

4 ระดับ 4 ระดับ ผ่าน 4 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 4 คะแนน 

 

 

ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

2 N/A N/A 4.75 4.75 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.33 N/A N/A 3.33 ระดับคณุภาพด ี
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3 4.15 N/A N/A 4.15 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

4 4.00  N/A 4.25 ระดับคณุภาพดีมาก 

องค์ประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 1 N/A  N/A 4.00 ระดับคณุภาพด ี
รวม 13 3.78 4.25 4.75 4.07 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน  ดี ดี
มาก 

ดี
มาก 

ดีมาก  

 

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