
 

 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประจ าปีการศึกษา 2557 

(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) 
 

รายงานวันที่ 24 กันยายน 2558 



 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 การประเมินตนเองของ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา  เป็นการ
ประเมินผลการด า เนินงานปีการศึกษา 2557 เพ่ือให้สะท้อนคุณภาพการด า เนินงานจริง ข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินตนเองครั้งนี้ประกอบด้วยข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน ใช้รอบเวลาตามปีการศึกษา 2557 
และข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ใช้รอบเวลาตามปีงบประมาณ พ .ศ. 255 7 โดยอิงเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภ ายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส า นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ .) 
และการประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน  
- ประวัติความเป็นมาโดยย่อ   

จาก สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม  จึง มีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแบบแผนสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10-11 แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 10-11 และแผน
ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554–2563 โดยเน้นให้เป็นหลักสูตรการผลิตบัณฑิต ที่สามารถคิดแ ละ
ด าเนินกิจกรรมเชิงรุกอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้  ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชนอย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ คุณธรรม และคุณค่าทั้งต่อตนเอง ท้องถิ่นและสังคม ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต อีกท้ังจากข้อมูลการพบปะติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนใน
ท้องถิ่นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน ) และวิทยาศาสตรบัณฑิต  
(สาธารณสุขศาสตร์) ที่ผ่านมาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับค าเรียกร้อง
ให้พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ส่วนจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาเข้าใหม่ 86 คน นักศึกษาท้ังหมดจ า นวน 203 
คน ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา  

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม

ใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

2553 - - - - - 
2554 - - - - - 
2555 - - 43 39 37 
2556 - - - 93 80 
2557 - - - - 86 
รวม - - 43 132 203 

** ข้อมูลจาก รายงานจ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 1/2557 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  



ข 

 

 

ด้านอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ซึ่ง ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการสภามหาวิ ทยาลัย 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นอกจากนี้ยัง มีอาจารย์ผู้สอน นอกเหนือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 32  
คน  

- การน าผลประเมินมาปรับปรุงเพื่อพัฒนา 
 

           ในปีการศึกษา 2556 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) 
ที่มาจากการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสู ตรทุกคน โดยประเมินผลการด าเนินงานตาม ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวนทิ้งสิ้น 8 ตัวบ่งชี้ จ าแนกเป็นตัวบ่งชี้เชิงผลลัพธ์ จ านวน 7 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน การ
ด าเนินงานหลักสูตร (2) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ .3 และ มคอ .4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา (3) จัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา (4) มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ .4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา (5) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ ปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน (6) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ /หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และ (7)ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
และตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการ 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา  ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น 4.86 คะแนน 
แต่อย่างไรก็ดีผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมี
ข้อเสนอแนะร่วมกันคือ มหาวิทยาลัยต้องเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรให้กับคณาจารย์มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เช่น จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และจัดอบรมห รือประชุมทางวิชาการเพ่ือ
สร้างความเข้าใจให้กับคณาจารย์  ซึ่งในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยก็ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ การประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมากขึ้น มีการด าเนินการสร้างความเข้าและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

สรุปผลประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบท่ี จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมิน ความหมาย 

ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 
1. การก ากับมาตรฐาน 1 ผ่าน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต 2 - - 
3. นักศึกษา 3 2 น้อย 
4. อาจารย์ 3 2.44 ปานกลาง 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 2 น้อย 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 2 น้อย 

รวม 14 2.11 ปานกลาง 
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หมายเหตุ แปลผลคะแนนประเมิน ดังนี้ 

คะแนนประเมิน ความหมาย 
0.01 - 2.00 น้อย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ดี 
4.01 - 5.00 ดีมาก 

 
สรุปผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในเชิงวิเคราะห์ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสกอ. ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

องค์ประกอบคุณภาพที่ 2- 6 คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 – 6 เท่ากับ 2.11 ถือว่าอยู่
ในระดับปานกลาง 
 
สรุป 
จุดแข็งและแนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตลอดจนมีประสบการณ์การ 
ท างานด้านสาธารณสุข รวมถึง มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายในชุมชน  จึงควร หาแนวทางส่งเสริมการท างาน
ระหว่างอาจารย์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในชุมชน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมประจ าปี การพัฒนาตนเอง  
ฯลฯ 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตให้ความส าคัญกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็น 
ปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการจัดการศึกษา โดยให้ความส าคัญตั้งแต่การรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรโดยมีการก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา ที่สะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิด
สอน และสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร โดยใช้วิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกท่ีเหมาะสม เชื่อถือ
ได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรม  และมีการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียนและมี
กิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร ดังนั้นจึงควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จัก และจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้หลากหลายมากข้ึน 

3. มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง ทั้งนีห้ลักสูตรควรมีแผนการปรับปรุง
หลักสูตร ติดตามการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา 

4. มีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้สอน 
และคณะกรรมการประจ าหลักสูตร อีกท้ังยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ  ภายใน
มหาวิทยาลัย 
 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการมีน้อย จึงควรส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น 
การศึกษาต่อในสาขาที่เก่ียวข้องในทุกระดับ  
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2. เพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตาม  พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ .ศ.2556 โดย
ด าเนินการจัดกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่ชัดเจน 

3. ผลงานทางวิชาการมีน้อย จึงต้องส่งเสริมให้มีกลไกการบริหารวิชาการเพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์จัดท า
วิจัย/นวัตกรรมการเรียนการสอน  และหาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณหรือจัดหาแหล่งทุนวิจัยจากทั้ง
ภายในและภายนอก 

4. ปรับปรุงวิธีการคิดอัตราคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร ควรมีการนับจ านวนแรกเข้าของนักศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษาจากจ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการสอบกลางภาคของภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษานั้นแทนที่
จะนับจากจ านวนนักศึกษาท่ีมารายงานตัวและยืนยันการลงทะเบียน 
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บทท่ี 1 

รายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ประจําปการศกึษา 2557 วันท่ีรายงาน 24 กันยายน 2558 

 

ประวัติความเปนมาของหลักสูตร  

1. สถานการณหรือการพัฒนาทีจ่ําเปนตองนํามาพิจารณาในการจัดทําหลักสูตร 

  1.1 สถานการณหรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  จากความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทย ทําใหคนไทยมีอายุ

ยืนขึน้อยางชัดเจนในชวงสามทศวรรษที่ผานมาและสังคมไทยไดกาวสูสังคมผูสูงอายุแลว และจะเพิ่มจํานวน

ขึ้นอยางรวดเร็ว คาดวาอีกยี่สิบปขางหนาประเทศไทยจะมีผูสูงอายุสูงถึงหนึ่งในสี่ของประชากร แบบ

แผนการเจ็บปวยและเสียชีวิตเปลี่ยนจากอดีตที่เกิดจากโรคติดตอเปนหลัก มาเปนโรคไมติดตอเรื้อรังใน

ปจจุบัน ซึ่งเกิดจากการถดถอยของสมรรถภาพการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ในรางกายและผลสะสมของ

พฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง/หัวใจ และ

โรคมะเร็ง ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทําใหเกิดปญหาสุขภาพที่เกิดจาก

อุบัติเหตุและความเครียด ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 จึงกําหนดวิสัยทัศน

ประเทศไทย “มุงพัฒนาประเทศไทยสู สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมี

คุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจ มีคุณภาพ 

เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพ และทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหาร

จัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

อยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” และกําหนดพันธกิจประเทศไทยขอที่ 1 คือ พัฒนาคนใหมีคุณภาพ 

คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่ดีอยูในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได มี

ความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายในสวนที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข คือ “อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทย

สูงขึ้นเปน 80 ป ควบคูกับการลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวยโรคปองกันไดใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง นําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดรายจาย

ดานสุขภาพของบุคคลในระยะยาว” ซึ่งกลุมโรคไรเชื้อเรื้อรังดังกลาวไมเพียงแตกระทบกับเศรษฐกิจในระดับ

ครัวเรือนเทานัน้ แตยังเปนภาระของประเทศที่จะกระทบตอการพัฒนาประเทศดวย  

  1.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  เทคโนโลยีซึ่งเปนผลลัพธของการประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตร เพื่อแกปญหาที่มนุษย

ประสบหรือเพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตหรือการทํางานของมนุษย จึงเปนองคประกอบสําคัญที่มีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตาง ๆ ของมนุษย ทั้งดานความเปนอยู การทํางาน การปกครอง และเศรษฐกิจ 
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เทคโนโลยีจึงมีผลกระทบที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การแสวงหาเทคโนโลยีเพื่อ

อํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดคานิยมชีวิตที่สะดวกสบาย (sedentary life) บริโภคนิยม 

(consumerism) และการนิยมวัตถุ (materialism) กอใหเกิดความเสื่อมถอยและลมสลายของสถาบัน

ครอบครัว สถาบันทางสังคม การดําเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบ เกิดคานิยม วัฒนธรรม วิถีการดําเนิน

ชีวิตที่ไมเพียงพอและขาดความสมดุล สภาพแวดลอมไมปลอดภัย ขาดการใสใจดูแลควบคุมปองกันปจจัย

เสี่ยงที่สงผลกระทบตอสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม สังคมไทยที่เคยเปน

สังคมที่เอื้อเฟอเผื่อแผ กลายเปนสังคมที่เอารัดเอาเปรียบ เห็นแกตัว ขาดคุณธรรมและจริยธรรม 

นอกจากนั้นความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหมนุษยเขาถึงแหลงความรูไดมากขึ้น ผูที่

สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดีกวายอมเอื้อตอการเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต เพื่อการดําเนินชีวิต

อยางเหมาะสมและการทํางานในอาชพี 

 จากสถานการณในขอ 11.1 และ 11.2 จึงเปนความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

แบบแผนสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10-11 แผนพัฒนา

สาธารณสุข ฉบับที่ 10-11 และแผนยุทธศาสตรสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554–2563 โดยเนนใหเปน

หลักสูตรการผลิตบัณฑิต ที่สามารถคิดและดําเนินกิจกรรมเชิงรุกอยางเปนระบบและสอดคลองกับบริบท

ของชุมชนทองถิ่น เพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอสุขภาพ

ของชุมชน เพื่อใหประชาชนและชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายสูงสุดของชีวิตได ซึ่ง

สอดคลองกับพันธกิจของมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลาในสวนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงหลักสูตร ไดแก การ

จัดการศึกษาเพื่อปวงชนอยางหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลในทองถิ่นใหมีคุณภาพ 

คุณธรรม และคุณคาทั้งตอตนเอง ทองถิ่นและสังคม ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต อีกทั้งจากขอมูลการพบปะ

ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่สาธารณสุขและประชาชนในทองถิ่นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาสาขา

วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขชุมชน) และวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ที่ผานมาโปรแกรม

วิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดรับคําเรียกรองใหพัฒนาหลักสูตรเปนหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

  

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 

           ในปการศกึษา 2556 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) ที่มา

จากการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน โดยประเมินผลการดําเนินงานตามตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จํานวนทิ้งสิ้น 8 ตัวบงชี้ จําแนกเปนตัวบงชี้เชิงผลลัพธ จํานวน 7 

ตัวบงชี้ ไดแก (1) อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน การ

ดําเนินงานหลักสูตร (2) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา (3) จัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
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ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา (4) มี

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา (5) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการ

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน (6) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และ (7)ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร และตัวบงช้ีเชิงกระบวนการ 1 ตัวบงชี้ ไดแก จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก คิด

เปน 4.86 คะแนน แตอยางไรก็ดีผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรที่ผานมา อาจารย

ประจําหลักสูตรทุกคนมีขอเสนอแนะรวมกันคือมหาวิทยาลัยตองเรงสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรใหกับคณาจารยมากยิ่งขึ้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และจัดอบรมหรือ

ประชุมทางวิชาการเพื่อสรางความเขาใจใหกับคณาจารย ซึ่งในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยก็ไดเล็งเห็น

ถึงความสําคัญการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมากขึ้น มีการดําเนินการสรางความเขาและ

พัฒนาศักยภาพของอาจารยอยางตอเนื่อง 
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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร 25521641103025 

อาจารยประจําหลักสูตรตาม มคอ.2 

(คุณวุฒิและตําแหนงทางวชิาการ) 

อาจารยประจําหลักสูตรปจจุบัน(คุณวุฒิ

และตําแหนงทางวิชาการ) 

เหตุผลในการ

เปลี่ยนแปลงและ

หลักฐานการอนุมัต ิ

1. นางสาวสุรัตนสวด ี แซแต 

- วท.ม.การวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 

- วท.บ.สาธารณสุขชุมชน 

1. นางสาวสุรัตนสวด ี แซแต 

- วท.ม.การวจิัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 

- วท.บ.สาธารณสุขชุมชน 

 

2. รศ.เทพกร พิทยาภินันท 

- กศ.ม.สุขศึกษา 

- ศษ.บ.สุขศึกษา 

- กศ.บ.พลศึกษา 

2. นายวรพล  หนูนุน 

- ปร.ด.การพัฒนาสุขภาพชุมชน 

- วท.ม.การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข 

- ส.บ.บริหารสาธารณสุข 

ยายไปเปนอาจารย

ประจําหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร 

มหาบัณฑิต 

3. นางฤดดีาว  ชางสาน 

- พย.ม.การพยาบาลอนามัยชุมชน 

- วท.บ.การพยาบาลและผดุงครรภ 

3. นางสาวภัชชนก รัตนกรปรดีา 

- ส.ม.สาธารณสุขชุมชน 

- วท.บ.สาธารณสุขชุมชน  

ยายไปเปนอาจารย

ประจําหลัก

สาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต ลาํดับที ่4 

4. นางสาวศรีธยาฤทธิ์ชวยรอด 

- วท.ม.การจัดการสิ่งแวดลอม 

- วท.บ.สาธารณสุขศาสตร 

4. นางฤดีดาว  ชางสาน 

- พย.ม.การพยาบาลอนามัยชุมชน 

- วท.บ.การพยาบาลและผดุงครรภ 

ลาออกจากการปฏิบัติ

ราชการ 

5. นางสาวสุนิสา  ตะสยั 

- ศษ.ม.สงเสริมสุขภาพ 

- ค.บ.สุขศึกษา  

5. นางสาวธมนวรรณ  ตะสยั 

- ศษ.ม.สงเสรมิสุขภาพ 

- ค.บ.สุขศึกษา  

เปลี่ยนชื่อ 

หมายเหต:ุ เปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหมโดยไดรับการเหน็ชอบจากที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลยั                          

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 
 

อาจารยผูสอน (นอกเหนือจากอาจารยประจําหลักสูตร) (ถามี) 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

รศ. เทพกร  พิทยาภนิันท - กศ.ม.สุขศึกษา 

- ศษ.บ.สุขศึกษา 

- กศ.บ.พลศึกษา 

รองศาสตราจารย 

ดร. คันธมาทนกาญจนภูม ิ - ปร.ด.ชีววทิยาโมเลกุลและชวีสารสนเทศ 

- วท.ม.ชวีวิทยา 

- วท.บ.สตัววิทยา 

อาจารย 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

ดร. ยุทธพงศ หลีย้า -   ปร.ด.ชวีเวชศาสตร 

-   วท.บ.ชวีวิทยา 

อาจารย 

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต - ส.ด.โภชนาการสาธารณสุข 

- วท.ม.ชวีเคม ี

- วท.บ.ชวีวิทยา 

อาจารย 

ดร. จีรพัชร พลอยนลิเพชร - ปร.ด.ชวีเวชศาสตร 

- วท.บ.ชวีวิทยา 

อาจารย 

อาจารยฤดีดาว ชางสาน - พย.ม.การพยาบาลอนามัยชุมชน 

- วท.บ.การพยาบาลและผดุงครรภ 

อาจารย 

อาจารยวรพล หนูนุน - วท.ม.การวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข 

- ส.บ.บริหารสาธารณสุข 

อาจารย 

อาจารยภัชชนก รัตนกรปรีดา - ส.ม.สาธารณสุขชุมชน 

- วท.บ.สาธารณสุขชุมชน  

อาจารย 

อาจารยธมนวรรณ  ตะสยั - ศษ.ม.สงเสริมสุขภาพ 

- ค.บ.สุขศึกษา  

อาจารย 

อาจารยสุรัตนสวด ี แซแต - วท.ม.การวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 

- วท.บ.สาธารณสุขชุมชน 

อาจารย 

อาจารยธนพร อิสระทะ - วท.ม การแพทยแผนไทยประยุกต 

- วท.บ.การแพทยแผนไทยประยุกต 

(เกยีรตินิยมอันดับ 2) 

- พทป.การแพทยแผนไทยประยุกต 

อาจารย 

 

อาจารยวัชราภรณพัทคัน - วท.ม การแพทยแผนไทยประยุกต 

- วท.บ.การแพทยแผนไทยประยุกต 

- พทป.การแพทยแผนไทยประยุกต 

อาจารย 

อาจารยเยาวลักษณ เตีย้นวน 

 

 

 

 

 

- วท.บ. การแพทยแผนไทย 

(เกียรตินยิมอนัดับ 1) 

- พท.ผ.แพทยแผนไทยสาขาการผดุงครรภ 

- พท.น.แพทยแผนไทยสาขาการนวดไทย 

- พท.ภ.แพทยแผนไทยสาขาเภสัชกรรม 

- พท.ว.แพทยแผนไทยสาขาเวชกรรม 

อาจารย 

 

 

 

 

 

อาจารยมาริสา จนัทรฉาย - ศศ.ม.พัฒนามนุษยและสังคม 

- บธ.บ.การจดัการ  

อาจารย 

Aj. Stephen Fein - B.Sc.Hydrology อาจารย 
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ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารยมณี อินทพันธ - ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาต ิ

- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ  

อาจารย 

รศ.ยาใจ โรจนวงศชัย - วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร 

- ค.บ.ภาษาอังกฤษ (เกยีรตนิิยมอันดับ 2)   

รองศาสตราจารย 

อาจารยคมกฤษ เจริญ - วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ค.บ.คอมพิวเตอรศึกษา 

อาจารย 

อาจารยอรวีร  ปานนาค - ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาต ิ

- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ (เกยีรตนิยิมอนัดับ 2) 

อาจารย 

อาจารยไหมไทย ไชยพนัธุ - ศศ.ม.จิตวิทยาการใหการปรกึษา 

- สส.บ. สังคมสงเคราะหทางการแพทยจิตเวช 

อาจารย 

อาจารยอมรรัตน จิรันดร - ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาต ิ

- ศศ.บ.ภาษาศาสตร 

อาจารย 

อาจารยชุลีพร ทวีศร ี - ศศ.ม.ประวัติศาสตร  

- ศศ.บ.ประวตัิศาสตร  

อาจารย 

อาจารยทิวาพร จันทรแกว - ศศ.ม.เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

- ศศ.บ.ภมูิภาคศึกษา  

อาจารย 

อาจารยวสิน ทับวงศ - อ.ม.ประวัติศาสตรศึกษา 

- ศศ.บ.ประวตัิศาสตร  

อาจารย 

อาจารยศดานนท วัตตธรรม - รป.ม.การบรหิารการเงินและการคลัง 

- ป.บ.การบรหิารและการปกครองทองถิ่น  

- นศ.บ.การประชาสัมพนัธ 

อาจารย 

อาจารยโชติพงษ บุญฤทธิ ์ - Media Arts and Design 

- ทบ.ล. ถายภาพและภาพยนตร 

อาจารย 

อาจารยกรีกติ จติสมบูรณ - ศศ.ม. การสื่อสารพัฒนาการ 

- ศศ.บ. (ภาษาไทย) 

อาจารย 

อาจารยมณีนุช รองพล - วท.ม.จติวิทยาชุมชน 

- ศศ.บ.จติวิทยาและการแนะแนว 

อาจารย 

อาจารยชนางลักษณ  ขนุทอง - ศศ.ม. ภาษาไทย 

- ศศ.บ. ภาษาไทย 

อาจารย 

อาจารยรวิสรา ศรีชัย - ศศ.ม. นาฏยศิลปไทย   

- คบ. นาฏศลิป  

อาจารย 

ดร. นยันา  โงวศิร ิ  อาจารย 

ดร. อญัชสา สีนวนแกว  อาจารย 
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อาจารยพิเศษ (ถามี) 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

   

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ใชหองเรยีนตางๆ ที่กระจายอยูตามอาคารเรียนของมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา ตลอดจนแหลง

เรียนรูจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เชน รายวิชาเวชศาสตรฟนฟูในงานสาธารณสุขชุมชน นํานักศึกษา

ดูงานที่ รพ.ธัญญารักษ สงขลา เกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด ขัน้ฟนฟูสมรรถภาพ รพ.จิตต

เวชราชนครินทร การฟนฟูสมรรถภาพผูพิการโดยชุมชน (CBR) รพ.สงขลา การฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอาย ุ

เปนตน 

 

การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน ตามองคประกอบที่ 1 

เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

 

       ปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาธารณสุข 

ศาสตรบัณฑิต มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 

ทาน ไดแก  

1. นางสาวสุรัตนสวดี  แซแต 

2. นายวรพล หนูนุน 

3. นางสาวภัชชนก รัตนกรปรีดา 

4. นางฤดีดาว ชางสาน 

5. นางสาวธมนวรรณ ตะสัย 

      ซึ่งอาจารยทุกทานประจําหลักสูตรสาธารณสุข 

ศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตรเดียว  ไมประจํ า

หลักสูตรอื่น และเปนอาจารยประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศกึษานี ้

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

        อ าจ า ร ย ป ร ะจํ า ห ลั ก สู ต ร ส าธ า ร ณ สุ ข   

ศาสตรบัณฑิตมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 ทาน 

และปริญญาโท 4 ทาน  เปนอาจารยที่มีคุณวุฒิตรง

สาขาที่เปดสอน 1 ทาน และสัมพันธกับสาขาที่เปด

สอนอีก 4 ทาน ซึ่งถือวาผานเกณฑมาตรฐานที่

กําหนดไว 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

กําหนด 

       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เปน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งดําเนินการจัดการ
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เกณฑประเมิน ผลการดําเนินงาน 

 เรียนการสอนมาแลวเปนระยะเวลา 3 ป จึงยังไมมี

รายงานการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่

กําหนด  

12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ

       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการ 

ดําเนินงานเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยอาจารยประจํา

หลักสูตร ไดกํ ากับควบคุมดูแลให เปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ขอ 

1-5 ซึ่งประกอบไปดวย 

1. อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานสวนรวมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและราย ละเอียด

ของประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) 

4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา (มคอ.5 และมคอ.6) ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปดสอนครบทุกรายวิชา 

5. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป

การศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามองคประกอบที่ 1 
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ผลการดําเนินงานของหลักสูตรผาน/ไมผานตามเกณฑกํากับมาตรฐานตามที่สกอ. กําหนด  โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

เกณฑการดําเนินงาน ระดับ 
ผลการดําเนินงาน 

ผาน ไมผาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ปริญญาตรี   

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ปริญญาตรี   

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ปริญญาตรี   

12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรยีนการสอน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาติ 

ปริญญาตรี   
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องคประกอบที่ 4  อาจารย (หมวดที่ 2 อาจารย) 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย 

การรับอาจารยและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดมีการกําหนด

ขั้นตอนในการรับสมัครอาจารยไวอยางชัดเจน และ

กําหนดใหหลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินการผาน

โปรแกรมวิชาฯ ตามระบบที่กําหนดไว โดยเริ่มตนจาก      

       1. ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อกําหนด

คุณสมบัติทั้งทางดานคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู

ความสามารถ และประสบการณที่จะตองสอดคลองกับ

ความตองการของหลักสูตร แลวแจงไปยังมหาวิทยาลัย 

       2. มหาวิทยาลัยดําเนินการประกาศรับสมัคร

อาจารย โดยดําเนินการสอบทั้งสอบขอเขียน สอบ

สัมภาษณ  และสอบสอน 

       3. มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการสอบทุกขั้นตอน ซึ่งไดระบุใหโปรแกรมวิชา

และอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในทุกขั้นตอน

เชนเดียวกัน อาทิเชน 1)การออกขอสอบขอเขียน โดยให

โปรแกรมวิชาฯ ไดออกขอสอบเองเมื่อสอบเสร็จก็

ตรวจข อสอบและนํ าคะแนนส งกลั บ ไป ให ทาง

มหาวิทยาลัย 2)การสอบสัมภาษณ อาจารยประจํา

หลักสูตรก็จะเปนคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ 

และ3)การสอบสอน อาจารยประจําหลักสูตรก็จะเปน

คณะกรรมการในการสอบสอน 

       4. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งดําเนินการ

คัดเลือกโดยพิจารณาตามเกณฑที่กําหนดขึ้น และนํา

ขอสรุปที่ไดสงมหาวิทยาลัยเพื่อประกาศผลการคัดเลือก 

       ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิตยังไมมีการรับอาจารยใหมเขาสูหลักสูตร แตมี

นั กศึ กษาหลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต  สาขา

สาธารณสุขชุมชน ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน           ใหนักศึกษาไดกรอกขอมูลภาวะการมี

4.1–1 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรม 

การประจํา

หลักสูตร 

4.1–2 รายงานการ

ประชุมคณะ 

กรรมการ

ประจํา

หลักสูตร 

ครั้งที่ 

2/2557 

4.1-3 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรม 

การดําเนนิ 

งานฝาย

ตางๆ ของ

โปรแกรมฯ 

4.1-3 บทบาทและ

หนาที่ของ

กรรมการ

ฝายตางๆ 

ของ

โปรแกรมฯ 

4.1-4 ประกาศ ม. 

เรื่องการ

กําหนด

ภาระงานขั้น

ต่ําสําหรับ

อาจารย 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

งานทําของผูสําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

       สวนการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตดําเนินการโดยจัดประชุม

คณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสูตร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ 

ตําแหนงทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญ แลวเสนอ

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรผานโปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ ไปยังฝายวิชาการของคณะ

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  เพื่ อ เสนอต อสภา

มหาวิทยาลัย และสงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับรอง โดยปจจุบันอาจารย

ประจํ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีวุฒิ

การศึ กษาตรงและเกี่ ยวข องกั บหลั กสู ตรและมี

ประสบการณในการสอน ซึ่งเปนไปตามระเบียบของสกอ. 

ระบบการบริหารอาจารย 

         หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตรวมกับคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการสํารวจความตองการ

พัฒนาตนเองเพื่อการวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลัง

ดานอาจารยเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดม 

ศึกษา มีการกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ

ของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน และมอบหมาย

ภาระหนาที่ที่เหมาะสมกับคุณวุฒิความรู ความสามารถ

และประสบการณ ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพ

อาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่หลักสูตร

กําหนดมีวิธีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อ

ทดแทนขอจํากัดอยางเปนระบบ มีระบบการกําหนด

ภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนที่ชัดเจน มีระบบการเลิกจาง การเกษียณอายุ 

การยกยองและธํารงรักษาที่มีประสิทธิภาพตามระเบียบ

และขอกําหนดของมหาวิทยาลัย และติดตามการ

ดําเนินงานของอาจารยผานระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากร 

4.1-5 แบบประเมิน

ผลสัมฤทธิ์

ของงานและ

พฤติกรรม

การปฏิบัติ

ราชการของ

บุคลากร 

4.1–6 คูมอื

เบิกจาย     

งบประมาณ

ประจําป 

2558 

โปรแกรม

วิชาวทิยา 

ศาสตร

สุขภาพ 

4.1-7 แบบรายงาน

ผลการ

พัฒนา

ตนเอง 

4.1-8 website 

คณะวิทยา 

ศาสตรและ

เทคโนโลย ี
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินงานใหดีขึ้น เชน 

การสงเสริมใหอาจารยมีการพัฒนาตนเองไมสอดคลอง

กับงบประมาณที่ตั้งไว คณะกรรมการประจําหลักสูตร

รวมกับโปรแกรมวิชาแกปญหาโดยการของบประมาณ

สนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

        หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตโดยโปรแกรม

วิชาวิทยาศาสตรสุขภาพใหโอกาสอาจารยทุกคนได

พัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ

อาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น

เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน และมีการ

รายงานผลการพัฒนาตนเองทุกครั้งหลังจากการเขารวม 

อันจะสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

         มีการสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเปนกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ และเพื่อสรางความ

เปนเลิศทางวิชาการ และเปนการสรางขวัญกําลังใจและ

แรงจูงใจแกคณาจารย อีกทั้งยังมีการประเมินการสอน

ของอาจารย เพื่อนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา

ความสามารถดานการสอนของอาจารย  

         มีการส ง เสริ มให อาจารยพัฒนาตนเองใน

การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น โดยการมีแผนระยะยาวใน

การศึกษาตอระดับปริญญาเอก และมีการสนับสนุนการ

สรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่องเพื่อเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา

กําหนด โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการจัด

อบรมใหแกคณาจารย โดยพิจารณาคัดสรรวิทยากรภาค

บรรยายและภาคปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ และมี

การจัดกิจกรรม KM  ดานการวิจัยและการทําผลงาน

วิชาการเพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยมี

สามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละ

คนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

4.2 คุณภาพอาจารย 1. รอยละอาจารยที่มีวุฒกิารศึกษาระดับปริญญาเอก 

    อาจารยประจําหลักสูตร 5 คน มีอาจารยปริญญา

เอก 1  คน คดิเปนรอยละ 20.00 

2. รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

    อาจารยประจําหลักสูตร 5 คน มีตําแหนงทาง

วิชาการ 0 คน คดิเปนรอยละ 0 

3. ผลงานวิชาการของอาจารย 

          ปการศึกษา 2557 อาจารยประจําหลักสูตร 5 คน 

เผยแพรผลงานทางวิชาการ จํานวน 1 ผลงาน ดังนี้ 

ลําดับที ่ ชื่อบทความ น้ําหนัก 

1  การพัฒนารูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนวิชาการฝก

ประสบการณอาชีพทาง

สาธารณสุขชุมชน  

0.2 

1 Effectiveness of Culturally 
Appropriate Initiative on 
Drug-Related Harm 
Reduction for Sex Workers 
on the Thai/Malaysian Border 

1.0 

คิดเป็นร้อยละ 1.2*100/5 = 24 

4.2–1 รายช่ือ

อาจารยที่

ระบุคุณวุฒิ 

และ

ตําแหนง

ทางวิชาการ 

4.2–2 สําเนา

เอกสารที่

ตีพิมพ 

 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย อัตราการคงอยูของอาจารย  
         การคงอยู ของอาจารย ประจํ าหลั กสู ต ร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตในปการศึกษา 2557 มีการ

ปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 2 คน คือ 

เปลี่ยนจาก รศ.เทพกร พิทยาภินันท ซึ่งยายไปประจํา

หลักสูตรปริญญาโท เปนอาจารยวรพล หนูนุน และ

เปลี่ยนจากอาจารยศรีธยา ฤทธิ์ชวยรอด ซึ่งลาออก

จากราชการ เปนอาจารยภัชชนก รัตนกรปรีดา ซึ่ง

อาจารยใหมที่มาประจําหลักสูตรทั้งสองคนมีคุณวุฒิ

ตรงและเกี่ยวของสัมพันธกับหลักสูตร ซึ่งเปนไปตาม

มาตรฐานที่กําหนดไว 

ความพึงพอใจของอาจารย 

        ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอ

การบริหารหลักสูตร พบวามีคาเฉลี่ยของความพึง

4.3–1 แบบฟอรม 

สมอ.08 

4.3–2 ความพึง

พอใจของ

อาจารย

ประจํา

หลักสูตรตอ

การบริหาร

หลักสูตร 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

พอใจอยูที่ 4.33 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งถือวาอยูใน

ระดับดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารหลักสูตรในทุก

กิจกรรมอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดเขามามีสวน

รวม 

สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 4 อาจารย(หมวดที่ 2 อาจารย) 

จุดแข็ง 

อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ตลอดจนมปีระสบการณการทํางาน

ดานสาธารณสุข รวมถึงมหีนวยงานภาคีเครือขายในชุมชน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

หาแนวทางสงเสริมการทํางานระหวางอาจารยและหนวยงานภาคีเครือขายในชุมชน เชน การเขา

รวมกิจกรรมประจําป การพัฒนาตนเอง ฯลฯ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิทางปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการมีนอย 

- เพิ่มจํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติสอดคลองตาม พรบ.วิชาชพีสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 

- ผลงานทางวิชาการมีนอย  

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

- สงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึน้ ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพตามที่

กฎหมายกําหนด เชน การศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของในทุกระดับ  

- จัดกระบวนการสงเสริมใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีที่ชัดเจน 

- สงเสริมใหมีกลไกการบริหารวิชาการเพื่อกระตุนใหอาจารยจัดทําวิจัย/นวัตกรรมการเรียนการสอน 

- หาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณหรอืจัดหาแหลงทุนวิจัยจากทั้งภายในและภายนอก 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4 อาจารย(หมวดที่ 2 อาจารย) 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2 

4.2 คุณภาพอาจารย 3.33 

     - 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 

     - 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 

     - 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 5 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2.44 
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องคประกอบที่ 2 บัณฑติ และองคประกอบที่ 3 นักศึกษา (หมวดที ่3 นกัศึกษาและบัณฑิต) 

ขอมูลนักศกึษา 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 

(ตั้งแตปการศกึษาที่

เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศกึษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศกึษา 

2553 2554 2555 2556 2557 

2553 - - - - - 

2554 - - - - - 

2555 - - 43 39 37 

2556 - - - 93 80 

2557 - - - - 86 

รวม - - 43 132 203 

** ขอมูลจาก รายงานจํานวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 1/2557 สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบยีน มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา  

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศกึษา 

ในทุกปการศึกษาที่มาผานมา ตั้งแตมีการเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2555 จนถึงปการ 

ศึกษา 2557 จะเห็นวาจํานวนนักศึกษาที่คงอยูในแตละปการศกึษาลดลง ทั้งนีเ้นื่องจาก 

1. กรณีของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนตอในชั้นปที่ 2 ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษามารายงานตัว 

ยืนยันการลงทะเบียนเรียน มีสทิธิ์เรียน แตเมื่อมกีารเรียนการสอนนักศึกษาไมมาเรียน 

2. กรณีของนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนตอในชั้นปที่ 3 ลดลงเล็กนอย ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษามีผลการ

เรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด และมีนักศกึษาลาออกเนื่องจากมีเหตุผลสวนตัว 

 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

3.1 การรับนักศึกษา การรับนักศึกษา 

    P : อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนดจํานวนการรับ

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 โดยนําผลการประเมินการรับ

นักศึกษาในป 2556 มาประกอบการพิจารณาในการกําหนดเปาหมาย

จํานวนรับนักศึกษา จํานวน 80 คน โดยคํานึงถึงความตองการของ

ตลาดแรงงาน จํานวนและความพรอมของอาจารยประจําที่มีอยู ความ

พรอมของสถานที่และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีการ

กําหนดเกณฑการรับนักศึกษาที่สะทอนคุณภาพของนักศึกษาที่

เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน และสอดคลองกับความตองการของ

หลักสูตร โดยใชวิธีการและเกณฑในการคัดเลือกที่เหมาะสม เชื่อถือ

3.1–1 รายงานการ

ประชุมคณะ 

กรรมการ

ประจํา

หลักสูตร

1/2557 

3.1–2 มคอ.2       

เรื่อง

คุณสมบัติ

ของผูเขา
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ได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเขาเรียน เพื่อให

นักศึกษาที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการ

เรียนจนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด นอกจากนี้

ยังมีการกําหนดกระบวนการรับนักศึกษา ใชวิธีรับโดยกระบวนการ

ของมหาวิทยาลัย โดยสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรมี

สวนรวมในกระบวนการรับนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหไดนักศึกษาที่มี

ศักยภาพและตรงตามความตองการของหลักสูตร ซึ่งมีการรับสมัคร 3 

รูปแบบ คือ 

                   1)  แบบโควตาเรียนดี จํานวนรอยละ 50  โดยคัดเลือก

จากนักเรียนสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม

ต่ําวา 2.50 และสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอ

ชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตรผานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ

และแตงตัง้โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

                   2) แบบภาคี 5 สถาบัน จํานวนรอยละ 50 โดยรวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แหง อันประกอบดวย  มร.สงขลา มร.

นครศรีธรรมราช มร.ยะลา มร.ภูเก็ต และ มร.สุราษฎรธานี มีการรับ

สมัคร และสอบคัดเลือกโดยขอสอบมาตรฐานกลาง สอบสัมภาษณ

โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตร

ผานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา 

               3) หากจํานวนนักศึกษาไมครบตามจํานวนที่กําหนดใน ขอ 

1) และ 2) จะเปดรับสมัครคัดเลือกตรง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลาเปดการรับสมัคร และสอบคัด เลือก โดยขอสอบของ

มหาวิทยาลัย  โดยมีการแตงตั้ งอาจารยประจําหลักสูตรเปน

คณะกรรมการในการออกขอสอบ และมีการสอบสัมภาษณโดย

คณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตรผาน

โปรแกรมวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพและแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 

         D :  ดําเนินการตามแผนที่ไดกําหนดไว 

         C :  เมื่อทําการรับนักศึกษาแลว อาจารยประจําหลักสูตรได

รวมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลการรับนักศึกษา ซึ่งพบวาจํานวน

นักศึกษาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในหลักสูตร และนักศึกษาสวน

ศึกษา 

3.1-3 บันทึก

ขอความสง

แผนรับ

นักศึกษา

ภาคปกติ ป

การ ศึกษา 

2557 

3.1-4 ขัน้ตอนการ

รับสมัคร

นักศึกษา

ภาคปกติ 

ประจําป

การ ศึกษา 

2557 

3.1-5 คําสั่ง

แตงตัง้

คณะกรรมก

ารสอบ

สัมภาษณ

นักศึกษา 

ประจําป

การศกึษา 

2557 

3.1–6 รายงานการ

ประชุมคณะ 

กรรมการ

ประจํา

หลักสูตร

2/2557 

3.1-7 ภาพการจัด

กิจกรรม 

Road show 
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ใหญที่ผานการสอบคัดเลือกจากทั้ง 3 รูปแบบของกระบวนการรับ

นักศึกษานัน้มาจากสถานศึกษาที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ศิษยเกาและศิษย

ปจจุบันสําเร็จการศึกษามา ขอมูลจากการสัมภาษณพบวา นักเรียน

หลายคนพลาดโอกาสในการสมัครเขาศึกษาแบบโควตาเรียนดีไป 

เนื่องจากไมรับทราบขอมูลของหลักสูตร จึงมีขอสรุปวาควรมีการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรโดยใชศิษยเกาและศิษยปจจุบันเปนสื่อกลาง 

เชน Road show ในสถานศึกษา ที่ศิษยเกาและศิษยปจจุบันสําเร็จ

การศึกษามา และควรมีและควรมีเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรไป

ยังโรงเรียนตางๆ เพื่อใหนักเรียนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

มากขึ้น 

          A : หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรโดยใชศิษยเกาและศิษยปจจุบันเปนสื่อกลาง 

เชน road show ในสถานศึกษาที่ศิษยเกาและศิษยปจจุบันสําเร็จ

การศึกษามา และมีเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังโรงเรียน

ตางๆ มากขึ้น ผลที่เกิดขึ้นคือนักศึกษาของหลักสูตรเปนไปตามแผนที่

กําหนดไว 

 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

        หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตรวมกับคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการวางแผนและกําหนด

ขั้นตอนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาอยางเปนระบบและ

ดําเนินการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาโดยผานการจัดโครงการ

กาวแรกสูประตูคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Sci & Tech 2014) 

ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะมีทั้งการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมใชการใชชีวิตใน

รั้วมหาวทิยาลัย และการประชุมผูปกครองเพื่อสรางความสัมพันธและ

ความเขาใจอันดี เกี่ยวกับระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

นอกจากนีห้ลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังรวมกับสํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการปรับความรูพื้นฐานนักศึกษาใหม

ประจําปการศึกษา 2557 เพื่อเตรียมความพรอมดานการเรียนใหกับ

นักศึกษา และรายงานผลการดําเนินโครงการกลับมายังหลักสูตร ซึ่ง

หลักสูตรไดมีการนําผลดําเนินโครงการเขาสูการประชุมปรึกษาหารือกับ

คณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อหาแนวทางการพัฒนาในครั้งตอไป เชน 

พบวานักศึกษาของหลักสูตรบางคนไมไดรับการปรับพื้นฐานเนื่องจาก

และ Open 

House ของ

คณะ

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลย ี

3.1-8 สรุปยอด

จํานวน

นักศึกษา

แรกเขาป

การ ศึกษา 

2558  

3.1-9 ขั้นตอนการ

เตรียมความ

พรอม

นักศึกษา

ใหมและการ

ปรับความรู

พืน้ฐาน 

3.1-10 โครงการ

กาวแรกสู

ประตูคณะ

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี 

(Sci & Tech 

2014) 

3.1-11 โครงการ

ปรับความรู

พืน้ฐาน

นักศึกษา

ใหมประจําป

การศกึษา 
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รายงานตัวเขาศึกษาหลัง และบางยังคงมีความรูออนบางรายวิชาจึงมีการ

เสนอแนะใหมีการปรับความรูที่ทั่วถึงและเขมขนมากขึน้ 

2557 

3.1-12 รายงาน

สรุปผลการ

สอบ Pre-

test และ

Post-test 

ของนักศึกษา

โครงการ

ปรับความรู

พืน้ฐาน 

ประจําป

การศกึษา 

2557 

3 .2  การส ง เสริม

แ ล ะ พั ฒ น า

นักศึกษา 

การควบคุม การดแูล ใหคาํปรกึษาวิชาการและแนะแนวแกนกัศึกษาในระดับ
ปริญญาตร ี
        กองพัฒนานักศึกษารวมกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ไดจัดใหมีระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารยประจําหลักสูตรไดเสนอ

ชื่ออาจารยผานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อแตงตั้งเปน

อาจารยที่ปรึกษา เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหคําปรึกษาดานการเรียน และ

เรื่องสวนตัวที่จะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของนักศึกษา  และมี

การจัดเก็บขอมูล เพื่อนํามาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อใหอาจารยหลักสูตรได

หาแนวทางแกปญหาและชวยนักศึกษาดานตาง ๆ  รวมทั้งมีการ

จัดการความเสี่ยงของนักศึกษา     (มีขอมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียน

ต่ํา มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือสําเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) และมี

ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา เชน 

Facebook, line, Classstart, และระบบสารสนเทศของสํานักวิชาการ

และงานทะเบียน เปนตน อีกทั้งยังมีการจัดคาบ homeroom ในวันพุธ 

เวลา 14.50 -16.35 น. ตลอดภาคเรียน เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยที่

ปรึกษาไดพบปะกันอยางเปนทางการ 

      จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาทําใหสามารถลดความเสี่ยงดาน

การเรียนและเรื่องสวนตัวที่จะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของ

นักศึกษา กลาวคือ มีการวางแผนการลงเรียนในรายวิชาตามแผนการ

เรียน ตลอดจนการปญหาที่ประสบในระหวางเรียน ซึ่งทําใหสามารถ

3.2–1 คําสั่งแตงตัง้

อาจารยที่

ปรึกษา 

ประจํา ป

การศกึษา 

2557 

3.2–2 แบบฟอรม

บันทึกขอมูล

นักศึกษา 

3.2-3 website 

ของสํานัก

สงเสริม

วิชาการและ

งานทะเบียน 

3.2-3 รายงาน

การประชุม

อาจารย

ประจํา

โปรแกรม

วิชา
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สําเร็จการศึกษาตามแผน แตอยางไรก็ตามอาจารยประจําหลักสูตรมี

ความเห็นรวมกันวา ระบบการเพิ่มถอนรายวิชาควรผานการเห็นชอบ

จากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อรวมกันพิจารณาและแกปญหาประเมิน

ความเสี่ยง ซึ่งไดดําเนินการสรุปขอเสนอแนะดังกลาวเสนอไปยัง

โปรแกรมวิชาฯ เพื่อดําเนินการดําเนินการแกไข 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

       อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตรวมกับ

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีวางแผนการจัดสรรงบประมาณ

สําหรับจัดโครงการพัฒนานักศึกษา โดยมีการออกคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการในการดําเนินโครงการ และจัดหาทรัพยากร สื่อการ

สอน วัสดุอุปกรณใหเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา  และครอบคลุมทุก

ประเภทกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาที่สงผล

ตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตในหลักสูตร ซึ่ง

ครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความเปน

พลเมือง (civic engagement) อบรมคุณธรรมและจรยิธรรม ศิลปะและ

วัฒนธรรม และกิจกรรมสันทนาการ เปนตน อีกทั้งยังรวมมือกับคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในกิจกรรมเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 เชน ICT literacy, scientific literacy, media literacy, 

health literacy, life skill, career skills  เชน อบรม Microsoft office  

ภาษาอังกฤษ ELLIS เปนตน  รวมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาและ

อาจารยที่ปรึกษาไดมีโอกาสเสนอผลงานวิชาการในการประชุม

วิชาการระดับชาติ  โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากโปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนผลให

นักศึกษาและอาจารยไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองดานวิชาการ 

           จากผลการดําเนินงานในโครงการตางๆ พบวา นักศึกษามี

ความสามัคคีในหมูคณะมากขึ้น มีทักษะกระบวนการคิดและแกปญหา

มากขึ้น ตลอดจนมีความกลาแสดงออกในทางวิชาการมากขึ้น 

อาจารยประจําหลักสูตรจึงเล็งเห็นวาควรมีการคงไวซึ่งกิจกรรมตางๆ 

ที่จัดขึน้ใหกับนักศึกษา เพื่อเปนอีกชองทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพ

ของวิชาการ และมี 

วิทยาศาสต

รสุขภาพ 

ครั้งที่ 

2/2558 

3.2-4 คูมอื

เบิกจาย     

งบประมาณ

ประจําป 

2558 

โปรแกรม

วิชา

วิทยาศาสต

รสุขภาพ 

3.2-5 โครงการ

พัฒนา

นักศึกษา 

3.2-6 ประกาศ

คณะวิทยา

ศาสตรและ

เทคโนโลยี 

เรื่อง การ

สนับ สนุน

คาใชจาย

สําหรับ

นักศึกษา

ระดับ

ปริญญาตรี

ในการ

นําเสนอ

ผลงานวิจัย 

 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
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3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา         ขอมูลจํานวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปการศกึษา 2557 

เปนดังนี้ 

ป พ.ศ. 

ที่รับเขา 

จํานวน

รับเขา 

จํานวน

สําเร็จ 

คาง

จบ 

ออก

กลางคัน 

2555 43 - - 6 

2556 93 - - 16 

2557 86 - - 12 

อัตราการคงอยู 

        นักศึกษารุนปการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยู

คิดเปนรอยละ 86.05 

        นักศึกษารุนปการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยู

คิดเปนรอยละ 82.80 

        นักศึกษารุนปการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยู

คิดเปนรอยละ 86.05 

       โดยภาพรวม พบวา อัตราการคงอยูของนักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตในแตละรุนมีมากกวา

รอยละ 80 โดยปญหาที่มีผลกระทบกับอัตราการคงอยู

ของนักศึกษาคือการออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปที่ 1

ทั้งนี้เนื่องจากการนับจํานวนนักศึกษาแรกเขานั้นจะนับ

จํานวนการมารายงานตัว ยืนยันการลงทะเบียนเรียน แต

เมื่อมกีารเรียนการสอนนักศึกษาไมมาเรียน สวนชั้นปที่ 2 

และ 3 มีอัตราการคงอยูสูง 

การสําเร็จการศกึษา 

         ในปการศึกษา 2557 ยังไมมีนักศึกษาในหลักสูตร

สําเร็จการศึกษา 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร 

         จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557 พบวานักศึกษามี

ความพึงพอใจอยู ในระดับดี และการรองเรียนของ

นักศึกษาไมมี 

ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา (ถามี) 

         คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีการสรางชอง 

3.3–1 ทะเบียน

จํานวน

นักศึกษา

โปรแกรม

วิชาวทิยา 

ศาสตร

สุขภาพ 

3.3–2 ผลประเมิน

ความพึง

พอใจของ

นักศึกษาที่มี

ตอคุณภาพ

หลักสูตร 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ทางเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเสนอแนะ ปรึกษา หรือ

รองเรียนเรื่องตางๆ ทั้งการเขามารองเรียนดวยตนเอง 

ผานระบบอาจารยที่ปรึกษา หรือทางโซเชียลมีเดีย ซึ่ง

ตั้งแตปการศึกษา 2555 ที่ดําเนินการเปดการเรียนการ

สอน หลักสูตรสารธารณสุขศาสตรบัณฑิตยัง ไมมีขอ

รองเรียนใดๆ จากนักศึกษาและจากแบบสอบถามความ

พึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพหลักสูตรในป

การศึกษา 2557 นักศึกษาไมมีขอเสนอแนะ หรือขอ

รองเรียนใดๆ แตทางหลักสูตรไดมีแนวทางปฏิบัติหากมี

การรองเรียนจากนักศึกษาดังนี้คอื 

1. ประธานหลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อหา

ขอเท็จจริง 

2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรรวมประชุมเพื่อ

แกไขปญหาและทางออกที่ดีที่สุด 

3. อาจทําบันทึกชี้แจงนักศึกษาหรือแจงใหทราบ

รายบุคคลถึงการแกไขขอรองเรยีน  

 

จํานวนผูสําเร็จการศกึษา (ยังไมมีนักศกึษาที่สําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร) 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่

เริ่มใชหลักสูตร) 

ปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา      

จํานวน      

รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน      

จํานวน      

รอยละของจํานวนที่รับเขาในรุน      

 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 

 ยังไมมีนักศกึษาที่สําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

 

ตัวบงชี้ที่  2.2  (ระดับปริญญาตรี) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป 

ยังไมมีการสํารวจ เนื่องจากยังไมมีนักศกึษาที่สําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน รอยละ 

1. จํานวนบัณฑิตทั้งหมด   

2. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ (ตองไมนอยกวารอยละ 70 ของผูจบการศึกษา)   
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3. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 

- ไมตรงสาขาที่เรียน 

  

4. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชพีอิสระ   

5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา   

6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ   

7. จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท   

8. จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร   

 

การวเิคราะหผลที่ได 

 ยังไมมีการวิเคราะหผล เนื่องจากยังไมมีนักศึกษาที่สําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

 

 

สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 

จุดแข็ง 

ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากยังไมมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากยังไมมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากยังไมมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากยังไมมีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ - 

2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระ  - 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ - 

สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 3 นักศกึษา (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต) 

จุดแข็ง 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตใหความสําคัญกับนักศึกษาเปนอยางมาก เพราะถือวาเปนปจจัย

ที่สําคัญตอความสําเร็จของการจัดการศกึษา โดยใหความสําคัญตั้งแตการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร

โดยมีการกําหนดเกณฑการรับนักศึกษาที่สะทอนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน 

และสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร โดยใชวิธีการและเกณฑในการคัดเลือกที่เหมาะสม เชื่อถือได 

โปรงใส เปดเผย และเปนธรรม และมีการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียนและมี

กิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร  

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนที่รูจักมากขึ้น 

- จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหหลากหลายมากขึน้  

จุดท่ีควรพัฒนา 

ปรับปรุงวิธีการคิดอัตราคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ควรมีการนับจํานวนแรกเขาของนักศึกษาในแตละปการศึกษาจากจํานวนนักศึกษาที่ผานการสอบ

กลางภาคของภาคเรียนที่ 1 ในปการศกึษานัน้แทนที่จะนับจากจํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวและยืนยันการ

ลงทะเบียน 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 นักศกึษา (หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑติ) 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

3.1 การรับนักศึกษา 2 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

(หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรยีนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 

 

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 

สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศกึษา (นํามาจาก มคอ.5) 
รหัส ชื่อวชิา ภาค/ป

การศกึษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบยีน สอบผาน 

4941702           

การสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธใน

งานสาธารณสุข 

1/2557 2.50 11.11 19.44 30.55 13.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 36 

4942304 โรค 1/2557 5.55 8.33 38.88 41.66 5.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 36 

4942502 

เศรษฐศาสตร

สาธารณสุข 

1/2557 13.88 33.33 27.77 22.22 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 36 

4942503     

กฎหมายและ

จรยิธรรมในวิชาชีพ

สาธารณสุข 

1/2557 1.79 8.04 35.71 33.04 13.39 3.57 4.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112 112 

4943207       

ทฤษฎีการแพทย

แผนไทย 

1/2557 22.22 41.66 25.00 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 36 
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รหัส ชื่อวชิา ภาค/ป

การศกึษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบยีน สอบผาน 

4943506          

การบริหารงาน

สาธารณสุข 

 

1/2557 19.44 13.88 11.11 36.11 19.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 36 

4943801 ชีวสถิติ 1/2557 8.33 8.33 13.88 16.66 27.77 13.88 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 36 

4944602           

สุขศึกษาและ

พฤติกรรมศาสตร 

1/2557 2.77 13.88 41.66 41.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 36 

2000306  

ศลิปะใน

ชีวิตประจําวัน 

1/2557 18.84 37.68 30.43 11.59 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 69 

2500303 วิถีโลก 1/2557 24.42 17.44 17.44 15.12 11.63 1.16 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.49 86 83 

4941103           

จุลชวีวิทยาและ

ปรสิตวิทยา 

1/2557 10.67 12.00 17.33 18.67 18.67 8.00 9.33 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 75 74 

4941302            

ประชากรกับงาน

อนามัยแมและเด็ก 

1/2557 13.33 21.33 26.67 25.35 8.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 75 

4941303                  

การสงเสริมสุขภาพ 

1/2557 10.53 10.53 24.00 23.68 22.37 5.26 2.63 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76 76 

4942202             

เภสัชสาธารณสุข 

1/2557 10.67 49.53 26.67 6.67 4.00 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75 75 

1500301            

ภาษาไทยเพื่อการ

1/2557 4.59 22.99 32.18 13.79 11.49 3.45 1.15 10.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 87 
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รหัส ชื่อวชิา ภาค/ป

การศกึษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบยีน สอบผาน 

สื่อสาร 

4000305 

วิทยาศาสตรเพื่อ

คุณภาพชีวิต 

1/2557 2.33 24.42 29.07 22.09 11.63 0.00 1.16 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 86 

4941101          

กายวิภาคศาสตร

และสรรีวิทยาของ

มนุษย 

 

1/2557 8.14 12.79 18.60 22.09 11.28 6.98 4.65 10.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 86 

4941401            

การจัดการ

สิ่งแวดลอมทาง

สาธารณสุข 

1/2557 0.00 8.14 29.07 31.40 22.09 0.00 0.00 9.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 86 

4941501                 

การสาธารณสุข 

1/2557 9.30 26.74 18.60 19.77 8.14 5.81 1.16 10.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 86 

2500311             

อาเซียนศึกษา 

2/2557 0.00 5.06 17.72 40.51 15.19 15.19 2.53 2.53 0.00 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 79 78 

2500309             

เรียนรูคุณธรรมนํา

ชีวิตพอเพียง 

2/2557 2.56 58.97 34.62 2.56 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78 77 

4942304 โรค 2/2557 5.26 7.89 18.42 18.42 15.79 13.16 11.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.32 76 69 

4943104              

วิทยาการระบาด

และการประยุกต 

2/2557 11.11 16.66 13.88 2.77 44.44 8.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 35 
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รหัส ชื่อวชิา ภาค/ป

การศกึษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบยีน สอบผาน 

4944206 

สุขภาพจิตชุมชน 

2/2557 5.40 10.81 72.07 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00 0.00 37 36 

4943306          

การสงเสริมสุขภาพ

เด็กกอนวัยเรียน 

2/2557 8.10 43.24 32.43 13.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00 0.00 37 36 

4943307             

การสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุและผูพิการ 

2/2557 5.40 8.10 32.43 13.51 52.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00 0.00 37 36 

4943507 การ

พัฒนาสุขภาพชุมชน 

2/2557 2.70 24.32 27.02 35.13 5.40 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 0.00 0.00 37 36 

4943802 การวิจัย

ทางสาธารณสุข

ศาสตร 

2/2557 5.55 11.11 11.11 5.55 13.88 19.83 30.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00 0.00 36 35 

4944209 

การนวดไทย 

2/2557 13.40 27.77 13.88 11.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.77 0.00 0.00 36 35 

4944804 การ

สัมมนาทาง

สาธารณสุข 

2/2557 45.94 29.72 24.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 37 

1500304 

ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสาร 2 

2/2557 6.25 0.00 18.75 6.25 12.50 18.75 25.00 6.25 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 16 15 

1500313ภาษา

มาเลยเพื่อการ

สื่อสาร 

2/2557 14.29 42.86 42.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 7 
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รหัส ชื่อวชิา ภาค/ป

การศกึษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบยีน สอบผาน 

4941201                  

การบริบาลปฐมภูมิ 

2/2557 1.28 10.26 35.90 42.31 6.41 0 0 0 0 0 3.85 0 0 0 78 75 

1553603 

ภาษาอังกฤษสําหรับ

งานสาธารณสุข 

2/2557 25.97 16.38 9.09 6.49 16.88 14.29 9.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.99 77 76 

2500308 

การศกึษาเพื่อ

พัฒนาทองถิ่น 

2/2557 9.09 24.68 29.87 20.78 9.09 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.99 0.00 12.99 77 75 

4000312              

อาหารและ

โภชนาการเบื้องตน 

2/2557 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2 

4941701 

สารสนเทศทาง

สุขภาพ 

2/2557 22.08 46.75 22.08 5.19 1.30 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77 77 

4942305            

อาหารและ

โภชนาการในงาน

สาธารณสุข 

2/2557 7.79 24.68 28.57 18.18 16.88 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 77 76 

4943402             

อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

 

2/2557 2.67 12.00 18.67 37.33 13.33 5.33 9.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.33 75 74 

1500303 

ภาษาอังกฤษเพื่อ

2/2557 18.18 16.88 24.68 11.69 14.29 6.49 2.60 0 0 0 1.30 2.60 0 1.30 77 73 
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รหัส ชื่อวชิา ภาค/ป

การศกึษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะเบยีน สอบผาน 

การสื่อสาร 1 

4941301 โลกาภวิัตน

กับสุขภาพ 

2/2557 7.69 16.67 17.95 15.38 37.18 1.28 0 0 0 0 3.85 0 0 0 78 75 

2500301 

พฤติกรรมมนุษยกับ

การพัฒนาตน 

2/2557 3.85 25.64 53.85 7.69 5.13 0 0 0 0 0 3.85 0 0 0 78 75 

4000307 

เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อชีวิต 

2/2557 10.26 25.64 33.33 21.79 5.13 0 0 0 0 0 2.56 0 0 1.28 78 75 

4941102           

ชีวเคมีสําหรับงาน

สาธารณสุข 

2/2557 5.13 12.82 20.51 24.36 21.79 7.69 3.85 0 0 0 3.85 0 0 0 78 75 
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คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 

5.1 สาระ

ของ

รายวิชาใน

หลักสูตร 

หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร และวัตถุประสงคของหลักสูตร

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร หลักสูตร พ.ศ. 2549ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 3392/2553

        1. ศึกษาและสํารวจความคิดเห็นและความตองการจากหนวยงานในทองถิ่น โดยการสอบถาม พบปะและประสานงานจ

สาธารณสุข ตลอดจนแหลงฝกที่สงนักศึกษาออกฝกประสบการณฯ และการมงีานทําของศษิยเกา 

        2. รางหลักสูตรโดยการศึกษาขอมูลเปรียบเทียบรายวิชา ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยตางๆในประเทศ เพื่อใหรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ ตรงความตองการ

ของผูใชบัณฑิตและเพื่อใหไดหลักสูตรที่มมีาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

         3. จัดการวิพากยหลักสูตรโดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ไดเสนอรายนามผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวช

วิชาเอกทั้งหมด จํานวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มเติม

รายวิชา การเพิ่มรายวิชา การปรับลดหรอืเพิ่มหนวยกิตการเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม  

         4. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการปรับปรุงจึงยื่นตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่

หลักสูตรและดําเนินการรับนักศึกษาเปนลําดับถัดไป 

        ซึ่งภายหลังดําเนนิการตามขั้นตอนดังกลาวเสร็จสิ้นแลว สงผลใหหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสามารถจัดการเรียนการสอนไดตั้งแตปกา

2555 เปนตนมา 

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

           ในแตภาคการศึกษาเนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา โดยการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นจากนักศึกษา 

การใชผลการประเมินความพึงพอใจของนักศกึษา การติดตามและสืบคนองคความรูใหมและความกาวหนาของศาสตรหรือวิชาชีพ 

กําหนดแนวทางการปรับปรุงการสอนไวใน มคอ.5 เพื่อนํามาประกอบการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่จะเปดใหนักศึกษาไดเรียนในครั้งตอไป

          สวนอาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจะมีประชุมทบทวนและวิเคราะหความทันสมัยของหลักสูตรและประชุมปรึกษาหารือปรับปรุง

ลําดับรายวิชาการเรียนกอน – หลังในแผนการเรียน เพื่อใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาการตอยอดและเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร และ

เสนอขอปรับปรุงแกไข ซึ่งในปการศกึษา 2557 ที่ผานมา คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาแลว



31 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 



32 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 

5.2 การ

วางระบบ

ผูสอนและ

กระบวนการ

จัดการ

เรียนการ

สอน 

การกําหนดอาจารยผูสอน 

         อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตดําเนินการประชุมรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อกําหนดผูสอนในแตรายวิชากอน

เปดภาคเรียน ทั้งนี้ผูสอนจะตองมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน (คํานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ

ทํางาน ผลงานวชิาการของผูสอน)  

การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.การจัดการเรียนการสอน 

         หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อติดตามกํากับมาตรฐานการทําประมวลการเรียนการสอน (มคอ.

3) ของอาจารยใหทันสมัยทั้งดานเนือ้หา กิจกรรมการเรยีน การวัดและประเมินผลใหมีความเหมาะสม เพื่อใหผูเรียนเกิดผลการเรียนรูให

ตามแผนการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping)  และกํากับใหอาจารยทุกคนตองมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3) โดยในรายวิชา

เดียวกันที่มีหลายกลุมเรียนใหจัดทําเพียงฉบับเดียว เพื่อควบคุมการจัดการเรียนการสอนใหไดมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ผูสอนจะทําการ

นักศึกษาในวันแรกของการเปดเรียน และมีการกํากับใหดําเนนิการสอนตามประมวลการเรยีนการสอนดังกลาว

           ดานการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต สงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ  ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 

โดยจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูเชี่ยวชาญ การศึกษาดูงาน เปนตน มีการควบคุม

มาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา และจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและเพิ่

ศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การทํางานทั้งยังสงเสริมความสามารถพิเศษ  หรือคุณลักษณะที่เอื้อตอการทํางานเชน การ

สงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสื่อสารมีการใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพเชน 

สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาของอาจารย นอกจากนี้ยังมีการประเมินการสอนของอาจารยเพื่อนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ

การสอนของอาจารย มีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดประสบการณเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการสอนของอาจารยที่มีผลการประเมินการสอน

อาจารยในสาขา/หลักสูตร และมีการควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษาที่ชัดเจน

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบรกิารวชิาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม

          มีการนํากระบวนการวิจัย กระบวนการการบริการทางวิชาการ และสอดแทรกศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นมีสวนรวมในกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน และสงผลตอการเรยีนรูของนักศกึษา การจัดการเรียนการสอน ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย   
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กับทองถิ่น และใหนักศึกษามีการคนควาหาขอมูลตางๆ เชน รายวิชา4944803 ปญหาพิเศษทางสาธารณสุขสงเสริมใหนักศึกษาใชขอมูลของชุมชนที่สนใจมาเปน

ประเด็นในการทําหัวขอวิจัย 4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชนสงเสริมใหนักศึกษาศึกษาชุมชนและออกแบบประเด็นการพัฒนาสุ

และ 4941301 การสงเสริมสุขภาพ สงเสริมใหนักศึกษาศึกษาคนควาและเรียนรูการใหภูมปิญญาทองถิ่นในการดูแลสุขภาพ
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5 . 3  ก า ร

ป ร ะ เ มิ น

ผูเรียน 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ 

           อาจารยประจําหลักสูตรมีการกําหนดใหอาจารยผูสอนมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหครอบคลุมตามแผนการกระจายความรับผิดชอบ 

(Curriculum mapping) ที่แตละรายวิชาไดกําหนดไวเชนดานคุณธรรมจริยธรรม (มคอ.3) ประเมินจากพฤติกรรมระหวางเรียนของนักศึกษา และจรรยาบรรณ

ในวิชาการและวิชาชีพ ดานความรูและปญญา ประเมินจากการสอบกลางภาค ปลายภาค สอบยอย การวิเคราะหกรณีศึกษาหรืองานที่ไดรับมอบหมายก

แสดงความคิดเห็นและแกปญหาตางๆ ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ประเมินจากกระบวนการทํางานเปนทีม การมีสวนรวมใน

กิจกรรมกลุม และความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินจ

เลือกใชขอมูล สื่อ และรูปแบบการนําเสนอ และดานปฏิบัติการทางวิชาชีพ ประเมินจากการฝกปฏิบัติทักษะ และการออกภาคสนามในการเรียนรูจาก

สถานการณจริง เปนตน ทั้งนี้เนนใหอาจารยอาจารยผูสอนออกแบบวิธีการประเมินผลการเรียนรูที่มีความหลากหลายและสอดคลองกับบริบท

รายวิชา  

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศกึษา 

           ในปการศึกษา 2557 มีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรรวมกันอาจารยในโปรแกรมวิชาเพื่อกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชใน

การประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหม ๆ เสมอ มีคลังขอสอ

ประเมิน สามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงได และควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน มี

การประเมิน/การตัดเกรดที่ชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑที่นักศึกษามีสวนรวมหรือรับรูรวมกันตั้งแตแรกมีขอมูลหลักฐานหรื

เกรดชัดเจนและมีการตรวจสอบคาระดับขั้นของแตละรายวิชาของหลักสูตร ในแตละภาคการศึกษา เพื่อพิจารณาการกระจายของเกรด ซึ่งสามารถสะท

ความสามารถที่แทจริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา  

การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.

        อาจารยผูสอนดําเนินการประเมนิการจัดการเรยีนการสอนตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6) วาเกิดบรรลุผลตาม

รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบ ทบทวน เพื่อนํามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไปและเสนอตออาจารยประจําหลักสูตร เพื่อนําขอมูลที่

ไดไปใชในการประเมินหลักสูตรรวมภาพตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน 
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5.4 ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ดัชนบีงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยาง

นอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร

รอยละ 100 มีสวนรวมใน

การประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการ

ดําเนินงานหลักสูตร 

ร า ย ง า น ก า ร

ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ 

กรรมการประจํา

หลักสูตร ครั้งที่ 

1/2557, 2/2557, 

1/2558 และ 

2/2558 

  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(ถามี) 

หลั กสู ต ร สาธา รณ สุ ข 

ศ าส ต ร บั ณ ฑิ ต  มี ร า ย 

ละเอียดของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.2 ซึ่งไดผาน

ความเห็นชอบจากสกอ. 

มคอ.2   

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชา

ตามแบบมคอ. 3  ภาค

เ รี ย น ที่  1 / 2 5 5 7  แ ล ะ 

2 / 2 5 5 7  แ ล ะ ไ ด ส ง

คณะกรรมการหลักสูตร

กอนการเปดสอนในภาค

การศกึษาครบทุกรายวิชา 

มคอ. 3   

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชาและรายงานผลการ

ดํ า เนิ นการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผล

การดําเนิการของรายวิชา 

ตามแบบ มคอ.5 ภาค

เ รี ย น ที่  1 / 2 5 5 7  แ ล ะ 

2 / 2 5 5 7  แ ล ะ จั ด ส ง

คณะกรรมการหลักสูตร 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาครบทุก

รายวิชา 

 

มคอ. 4   
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ดัชนบีงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

5 .  จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป

การศกึษา 

อาจารยประจําหลักสูตร

ทั้ง 5 ทาน ประชุมรวมกัน

เพื่อจัดทํารายการผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบมคอ.7   

มคอ.7   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู  ที่กําหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 

ของรายวิชาที่ เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

หลักสูตรมีการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 

ใ น ป ก า ร ศึ กษ า  2 5 5 7 

อยางนอย อยางนอยรอย

ละ 25 ของรายวิชาที่เปด

สอนในแตละปการศึกษา 

สรุปรายงานการ

ทวนสอบ 

  

7.  มี การพัฒนา/ปรั บปรุ งการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือ การประเมินผลการ

เรียนรู  จากผลการประเมินการ

ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่

แลว 

หลักสูตรมีการพัฒนา/

ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการ

เรียนรู จากผลการประเมิน

การดําเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปการศึกษา 2556 

มคอ.7   

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับ

การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรกําหนดอาจารย

ใ หม ทุ กคน  ไ ด รั บ ก าร

ปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการ

สอน โดยมีการแตงตั้ง

อาจารยพี่ เลี้ยงและมอบ

คูมอืสําหรับอาจารย 

คู มื อ อ า จ า ร ย

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า

วิ ท ย า ศ า ส ต ร

สุขภาพ 

  

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

อาจารยประจําหลักสูตร

ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า ท า ง

วิชาการและวิชาชีพ 

คําสั่งไปราชการ

และคําสั่งเขารวม

โครงการ 
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ดัชนบีงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
เอกสาร/

หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไมเปนไป

ตาม

เกณฑ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ห ลั ก สู ต ร กํ า ห น ด ใ ห

บุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอนไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 

50 ตอป 

มคอ. 2 วาดวย

เรื่องการบริหาร

บุ ค ล า ก ร

ส นั บ ส นุ น ก า ร

เรียนการสอน 

  

1 1 .  ร ะดับความพึ งพอใจของ

นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี

ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

12. ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ท่ี 1 – 5   �  

รอยละของตัวบงชี้ที่ 1 – 5   ���  

รวมตัวบงชี้ในปนี้  ��  

จํานวนตัวบงชี้ในปน้ีที่ดําเนนิการผาน  ���  

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปน้ี(ที่ดําเนินการผาน)  100  
 

การวเิคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ (ไมมี) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ 

เหตุที่ทําให

ผิดปกต ิ

มาตรการ

แกไข 

      

      
 

รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศกึษา (ไมมี) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนนิการ 
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา (ไมมี) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
หัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน มาตรการแกไข 

     

     

 

คุณภาพการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปท่ีรายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  

รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ 

ศกึษา 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

4941702 การสื่อสารและการ

ประชาสัมพันธในงานสาธารณสุข 

1/2557 มากที่สุด 

(4.47) 

 ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให

ผูเรียนมีสวนรวมกับการเรียน

การสอนเพิ่มมากขึน้ เชน ให

ผูเรียนเลาประสบการณและ

รวมอภิปรายในประเด็นตางๆ

มากขึ้น 

4942304 โรค 1/2557 มาก  

(4.24) 

 ไมม ี

4942502 เศรษฐศาสตร

สาธารณสุข 

1/2557 มาก  

(4.26) 

 ปรับปรุงวิธีการสอน 

4942503 กฎหมายและจริยธรรม

ในวิชาชีพสาธารณสุข 

1/2557 มากที่สุด 

(4.72) 

 ปรับปรุงวิธีการสอน 

4943207 ทฤษฎีการแพทยแผน

ไทย 

1/2557 มากที่สุด 

(4.77) 

 จัดเตรียมแผนการสอนและ

เอกสารที่เกี่ยวของไวใน

เพียงพอและเหมาะสมกับ

สถานการณ 

4943801 ชวีสถิต ิ 1/2557 มาก  

(4.50) 

 ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่

ใชในการเรียนการสอน 

4941302 ประชากรกับงานอนามัย

แมและเด็ก 

1/2557 มาก  

(4.22) 

 ปรับปรุงวิธีการสอน 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ 

ศกึษา 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

4943506 การบริหารงาน

สาธารณสุข 

1/2557 มากที่สุด 

(4.51) 

 ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให

ผูเรียนมีสวนรวมกับการเรียน

การสอนเพิ่มมากขึน้เชนให

ผูเรียนเลาประสบการณและ

รวมอภิปรายมากขึ้น 

4944602 สุขศึกษาและพฤติกรรม

ศาสตร 

1/2557 มาก  

(4.19) 

 จัดเวลาจําลองสถานการณจรงิ

เพิ่มเติมเพื่อใหนักศึกษาเกิด

การเรียนรูที่หลากหลาย 

2000306 ศิลปะในชวีิตประจําวัน 1/2557 มากที่สุด 

(4.62) 

 จัดการเรียนการสอนให

ครอบคลุมกับคําอธิบาย

รายวิชา เชิญวิทยากรให

ความรู และมีการทดสอบทาย

บทแตละบทเพื่อทบทวนและวัด

ความรูความเขาใจในเนื้อหา 

2500303 วิถีโลก 1/2557 มาก  

(4.31) 

 มหาวิทยาลัยควรมีการ

ปรับปรุงบรรยากาศและ

สภาพแวดลอมภายใน

หองเรียนใหมีความเหมาะสม

และพรอมตอการเรียนการ

สอนใหดีมากกวานี้ 

4941103 จุลชีววิทยาและปรสิต

วิทยา 

1/2557 มาก  

(4.32) 

 จัดทําเอกสารประกอบเรียน

การสอนเพิ่มเติมตามความ

ตองการของนักศึกษา 

4941303 การสงเสริมสุขภาพ 1/2557 มาก  

(4.41) 

 ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่

ใชในการเรียนการสอนใหมี

ความทันสมัยยิ่งขึ้น 

4942202 เภสัชสาธารณสุข 1/2557 มากที่สุด 

(4.77) 

 ปรับปรุงวิธีการสอน 

1500301 ภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสาร 

1/2557 มากที่สุด 

(4.86) 

 ไมม ี
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ 

ศกึษา 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

4000305 วิทยาศาสตรเพื่อ

คุณภาพชวีิต 

1/2557 มาก  

(4.45) 

 ไมม ี

4941101กายวิภาคศาสตรและ

สรีรวิทยาของมนุษย 

1/2557 มากที่สุด 

(4.59) 

 ไมม ี

4941401 การจัดการสิ่งแวดลอม

ทางสาธารณสุข 

1/2557 มาก  

(4.46) 

 ปรับปรุงแผนการสอน 

4941501การสาธารณสุข 1/2557 มากที่สุด 

(4.57) 

 ปรับปรุงสื่อที่ ใชในการเรียน

การสอน 

2500311 อาเซียนศึกษา 2/2557 มาก  

(4.37) 

 ไมม ี

2500309 เรียนรูคุณธรรมนําชีวิต

พอเพียง 

2/2557 มาก  

(4.08) 

 จัดเตรียมแผนการสอน และ

เอกสารที่เกี่ยวของไวให

เพียงพอและเหมาะสมกับ

สถานการณ 

4942304 โรค 2/2557 มาก  

(4.24) 

 ปรับปรุงสื่อที่ใชในการเรียน

การสอน 

4943104 วิทยาการระบาดและ

การประยุกต 

2/2557 มากที่สุด 

(4.54) 

 ปรับปรุงสื่อที่ใชในการเรียน

การสอนใหทันสมัย ปรับปรุง

วิธีการสอนภาคบรรยายเนน

การยกตัวอยางประกอบที่ทํา

ใหผูเรียนเขาใจชัดเจนยิ่งขึน้  

ถาเปนไปไดควรมีการเชิญ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงมา

บรรยายเพื่อใหผูเรียนมองเห็น

ขอบขายการทํางานจรงิเพิ่ม

มากขึ้น 

4943306 การสงเสริมสุขภาพเด็ก

กอนวัยเรียน 

2/2557 มาก  

(4.45) 

 ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย 

4943507 การพัฒนาสุขภาพ

ชุมชน 

2/2557 มากที่สุด 

(4.80) 

 ปรับปรุงวิธีการสอน 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ 

ศกึษา 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

4943307 การสงเสริมสุขภาพ

ผูสูงอายุและผูพิการ 

2/2557 มาก (4.49)  ถาเปนไปไดควรมีการเชิญ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงมา

บรรยายเพื่อใหผูเรียนมองเห็น

ขอบขายการทํางานจรงิเพิ่มขึน้ 

4943802 การวิจัยทาง

สาธารณสุขศาสตร 

2/2557 มาก  

(4.30) 

 ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่

ใชในการเรียนการสอน 

4944206 สุขภาพจติชุมชน 2/2557 มาก  

(4.47) 

 ปรับปรุงเนื้อหาในทันสมัย 

4944209 การนวดไทย 2/2557 มากที่สุด 

(4.64) 

 จัดเตรียมแผนการสอนและ

เอกสารที่เกี่ยวของใหเหมาะสม

กับสถานการณ 

4944804 การสัมมนาทาง

สาธารณสุข 

2/2557 มากที่สุด 

(4.69) 

 ปรับปรุงวิธีการสอน 

1500304 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร2 

2/2557 มาก (4.15)  ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

แสดงออกในการเรยีนการสอน

มากขึ้น จัดกิจกรรมให

นักศึกษามีการศึกษาคนควา

ความรูทางดานภาษาอังกฤษ

จากแหลงเรียนรูภายนอก

หองเรียน ปรับปรุงสัดสวนการ

เก็บคะแนน 

1500313 ภาษามาเลยเพื่อการ

สื่อสาร 

2/2557 มาก (4.43)  ไมม ี

4000312 อาหารและโภชนาการ

เบือ้งตน 

2/2557 มากที่สุด 

(4.58) 

 ไมม ี

4941701 สารสนเทศทางสุขภาพ 2/2557 มาก  

(4.51) 

 ปรับปรุงวิธีการสอน 

4941102 ชวีเคมีสําหรับงาน

สาธารณสุข 

2/2557 มากที่สุด 

(4.54) 

 มีการปรับปรุงเนื้อหาใหมีความ

ทันสมัยมีการใชanimation 

เพื่อใหนักศึกษาเขาใจยิ่งขึ้น 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ 

ศกึษา 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

1553603 ภาษาอังกฤษสําหรับ

งานสาธารณสุข 

2/2557 มาก (3.96)  ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

แสดงออกทางการเรยีนมากขึ้น 

ฝกทักษะฟงพูดอานเขยีนให

มากขึ้น จัดกิจกรรมศึกษา

คนควาความรูทางดาน

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

2500308 การศกึษาเพื่อพัฒนา

ทองถิ่น 

2/2557 มาก (4.14)  ปรับปรุงเพิ่มเติมเนือ้หา

บางสวนใหสอดคลองกับ

สถานการณในปจจุบันเพื่อให

เกิดความทันสมัยของขอมูล

และเนือ้หา 

4942305 อาหารและโภชนาการ

ในงานสาธารณสุข 

2/2557 มากที่สุด 

(4.54  ) 

 ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยใน

สวนของหนวยการเรยีนที่ 5 

การกําหนดอาหารและโภชน

บําบัด หัวขอโภชนบําบัด

สําหรับโรคตางๆ ควรมีการ

ปรับเนือ้หาโดยเนนเฉพาะโรค

เรือ้รังที่กําลังเปนปญหาใน

ประเทศไทย ปรับในสวนของ

การแบงเนือ้หาหนวยการเรียน

ใหเหมาะสมแกเวลาและให

เนือ้หากระชับมากขึน้ 

4943402 อาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัย 

2/2557 มาก  

(4.24) 

 ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อให

ทันสมัยยิ่งขึน้ 

4941301 โลกาภิวัตนกับสุขภาพ 2/2557 มาก  

(4.49) 

 ปรับปรุงสื่อที่ใชในการเรียน

การสอนใหทันสมัย ปรับปรุง

วิธีการสอนภาคบรรยายเนน

การยกตัวอยางประกอบที่ทํา

ใหผูเรียนเขาใจชัดเจนขึน้ 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการ 

ศกึษา 

ผลการประเมินโดย

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไมมี 

1500303ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร1 

2/2557 มากที่สุด 

(4.56) 

 ใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

แสดงออกทางการเรยีนมากขึ้น

ใหนักศึกษาฝกทักษะฟงพูด

อานเขียนใหมากขึน้จัดกิจกรรม

ใหนักศึกษาคนควาหาความรู

ทางดานภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

ปรับสวนการเก็บคะแนนและ

วิธีการทดสอบยอย 

2500301 พฤติกรรมมนุษยกับการ

พัฒนาตน 

2/2557 มาก (4.36)  ใชระบบ LMS ในการเรยีนการ

สอน 

4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อชวีิต 

2/2557 มากที่สุด 

(4.73) 

 ควรสอนการใชโปรแกรม

ประยุกตเฉพาะดาน และควรมี

การจัดหองเรียนใหพรอม

สําหรับใชในการจัดเรียนการ

สอนทุกหอง 

4941201 การบริบาลปฐมภูม ิ 2/2557 มาก  

(4.46) 

 ไมม ี

 

การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

         ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมประจําปการศึกษา 2557 เกือบทุกรายวิชาของหลักสูตรฯที่

ดําเนินการสอน มีผลการประเมินสวนใหญอยูในเกณฑมาก (3.51-4.50) ถึงมากที่สุด (4.51-5.00)  
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ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคดิเห็นของผูเรียนและ 

ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 

 

ควรสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่

พึงประสงค ตลอดจนจรรยาบรรณใน

วิชาการและวิชาชีพ เพื่อใหนักศึกษา

เกิดความตระหนักและนําไปใชใน

ชวีิตประจําวัน 

เนนใหอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ

ข อ ง ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร ส อ ด แ ท ร ก

คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม  ต ล อ ด จ น

จรรยาบรรณในวิชาการและวิชาชีพ 

พรอมยกตัวอยางเปรียบเทียบกับการ

ดําเนินชีวิตในสังคมใหเหมาะสมในทุก

รายวิชาที่ทําการสอน 

ความรู เนนกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง

ควรมีการทดสอบวัดความรู เปน

ระยะๆ ไมใชเพียงการสอบกลางภาค

และปลายภาคเทานัน้ 

เนนใหมีการจัดการเรียนการสอนโดย

ใหผูเรียนเปนศูนยกลาง และรวมกัน

อภิปราย ให ผู เ รี ยน ได ซั กถามใน

ประเด็นที่ไมเขาใจ และมีการทดสอบ

ยอยเมื่อจบเนื้อหาในแตละหนวยการ

เรียนเพื่อประเมินผลลัพธการเรียนรู

ระหวางเรียนของนักศกึษา 

ทักษะทางปญญา ใหนักศึกษาไดศึกษาคนคว าด วย

ตนเองแลวมานําเสนอผลการคนควา

ในชั้นเรยีน 

 

เนนใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง

มากขึ้น รูจักชองทางการแสวงหา

ความรู ฝกทักษะการวิเคราะห และ

การสะทอนแนวคิดจากงานที่ไดรับ

มอบหมายมากขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ควรมีการปฏิบัติกิจกรรมกลุมเพื่อฝก

ใหนักศึกษาวางแผน ไดเรียนรูการ

ทํางานรวมกัน การทํางานเปนทีม 

และการมปีฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 

มีการมอบหมายงานใหนักศึกษาทํา

เปนกลุม โดยจัดใหมีการประชุมกลุม

เพื่อกําหนดบทบาทหนาที่ ในการ

ทํางานของแตละคนและแลก เปลี่ยน

ความคดิเห็น ระบุอุปสรรคปญหาและ

แนวทางแกไขระหวางการทํางาน 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ควรใหนักศึกษามีสวนรวมในการ

นําเสนอหนาชั้นเรียนทุกคน เพื่อให

นักศึกษากลาแสดงออก มีทักษะใน

การสื่อสาร มีการเตรียมขอมูล และ

รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ

ใหนักศึกษาคนควาขอมูลจากแหลง

เรียนรูที่ทันสมัย และนาเชื่ อถือมี

หอง เรี ยน เสมือน  และ Classstart 

สําหรับการเขาไปศึกษาคนควา ขอมูล

ต า ง ๆ  แ ล ะ โ จ ท ย ก ร ณี ศึ ก ษ า
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคดิเห็นของผูเรียนและ 

ขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

นําเสนอ และควรใหศึกษาคนควา

ขอมูลจากแหลงเรียนรูที่ทันสมัย และ

นา เชื่ อถื อ  มีการเพิ่ มกรณีศึกษา 

สถานการณตางๆในดานสาธารณสุข

เพื่อใหนักศึกษาไดรูจักวิเคราะหเชิง

ตัวเลขเพิ่มมากขึ้น 

สถานการณตางๆ เพื่อใหนักศึกษาได

วิเคราะหเชิงตัวเลขเพิ่มมากขึ้น 

ทักษะการปฏิบัติทาง

วิชาชพี 

ควรสงเสริมใหผู เรียนไดมี โอกาส

เรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

โดยเฉพาะจากประสบการณตรงหรือ

สถานการณจริง ควบคู ไปกับการ

เ รี ย น ใ น ชั้ น เ รี ย น  ค ว ร ก า ร อ อ ก

สังเกตการณในหนวยงานที่เกี่ยวของ

และลงพื้นที่ เพื่อการปฏิบัติงานจริง 

เพื่อเพิ่มประสบการณในวิชาชพี 

สงเสริมใหรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร

มีการเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงมา

บรรยาย หรือนําผูเรียนไปศึกษาดูงาน

จากสถานที่ จริ ง  หรือใหอาจารย

ผูสอนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ขอบขายการปฏิบัติ งานจริ งจาก

ผูปฏิบัติงานโดยตรงและจัดใหมีการ

ออกสั ง เกตการณ ในหนวยงานที่

เกี่ ยวของ  ลงพื้นที่ ชุมชน การฝก

ประสบการณทางวิชาชีพในภาค

การศกึษาสุดทายของหลักสูตร 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

บัณฑิตที่จบปการศกึษา 2557 จํานวน 0 คน 

ผูใชบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 0 คน คิดเปนรอยละ 0 

คาเฉลี่ยคะแนนประเมนิบัณฑิตจากผูใชบัณฑิต เทากับ 0 

   

การปฐมนเิทศอาจารยใหม 

  ในปการศึกษา 2557 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังไมการรับอาจารยใหมเขามาประจํา

หลักสูตร จึงยังไมมีการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร การสอน และการวัดผลจํานวน 0 คน 

 

กิจกรรมการพัฒนาวชิาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือ

ใหเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคดิเห็นและประโยชน

ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย สาย

สนับสนุน 
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กิจกรรมที่จัดหรือ

ใหเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคดิเห็นและประโยชน

ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย สาย

สนับสนุน 

1 )  อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิบัติ การจัดทํ า

แผนบริ ห ารและ

พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร 

ม ร ภ . ส ง ข ล า 

ประจําปการศึกษา 

2557-2560 

1 - ไดแนวทางสําหรับการวางแผน การทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานการจัดทําแผน

บริหารและพัฒนาบุคลากรในระดับโปรแกรมวิชาและหลักสูตร 

2) สัมมนาเชิง

ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร

พั ฒ น า แ ล ะ

ปรับปรุงหลักสูตร

ต า ม ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

5 - จากการอบรมเชงิปฏิบัติการทําใหไดรับความรูและฝกการเขียนในสวนขององคประกอบตาง ๆ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร TQF เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

3) ประชุม “จังหวะ

กาวสูวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน:

กระบวนการพัฒนา

และหาสวนขาด” 

 

3 - ไดแนวทางสําหรับการเตรียมความพรอมในการกาวสูวิชาชีพเพื่อประโยชนทั้

หลักสูตรฯ สําหรับแนวทางการสอบมาตรฐานวิชาชพี 

4 )  อ บ ร ม เ ชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก า ร

เสริมสรางความรู

ด า นการประกั น

คุณภาพการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 

2557 

5 - จากการอบรมเชงิปฏิบัติการทําใหไดรับความรูและฝกการเขียนในสวนขององคประกอบตาง ๆ ตาม

คุณวุฒิการศกึษาและพัฒนาหลักสูตร TQF ทําใหสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในการจัดทําประกันคุณภาพ

การศกึษา ประจําปการศกึษา 2557 ของหลักสูตร 

5 )อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการการใช

5 - จากการอบรมเชิงปฏิบัติทําใหผูเขารับการอบรมไดแนวทาง เทคนิคและการเขาถึงขอมูลสารสนเทศรูปแบบตาง ๆ 

ทางดานสารสนเทศทางสุขภาพเพี่อประโยชนในการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
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กิจกรรมที่จัดหรือ

ใหเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคดิเห็นและประโยชน

ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย สาย

สนับสนุน 

เทคโนโลยีในการ

พัฒนาการ เ รี ย น

การสอน 

6 )  อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการ “การ

เสริมสรางความรู

ด า น ป ร ะ กั น

คุณภาพการศึกษา 

(ประกันคุณภาพ

ด า น ห ลั ก สู ต ร ) ” 

ประจําปการศึกษา 

2557 

2 - จากการอบรมเชงิปฏิบัติการทําใหไดรับความรูและฝกการเขียนในสวนขององคประกอบตาง ๆ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร TQF สามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในการจัดทําประกันคุณภาพ

การศกึษา ประจําปการศกึษา 2557 ของหลักสูตร 

7)  สัมมนา “การ

พัฒนาความรูและ

ประสบการณแก

ศิษยเกา” 

3 - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและอภิปรายรวมกันถึงจุดแข็ง จุดออน ปญหาอุปสรรคจากคณาจารย ศิษยเกาและศิษย

ปจจุบัน เพื่อประโยชนในการไดพบปะศิษยเกา ศิษยปจจุบันและคณาจารยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู อันจะนําไปสู

การพัฒนาหลักสูตรฯตอไป 

8 )  อ บ ร ม เ ชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก า ร

เสริมสรางความรู

ด า นการประกั น

คุณภาพการศึกษา 

ประจําปการศึกษา 

2557 

5 - จากการอบรมเชงิปฏิบัติการทําใหไดรับความรูและฝกการเขียนในสวนขององคประกอบตาง ๆ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิการศกึษาและพัฒนาหลักสูตร TQF ทําใหสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนในการจัดทําประกันคุณภาพ

การศกึษา ประจําปการศกึษา 2557 ของหลักสูตร 

9 )  สั ม ม น า เ ชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร

ติดตามการทวน

สอบ การประเมิน

ก า ร ส อ น ข อ ง

อาจารยผูสอนและ

ก า ร ป ร ะ เ มิ น

4 - จากการสัมมนาทําใหไดรับความรูและฝกการเขียนในสวนขององคประกอบตาง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

การศึกษาและพัฒนาหลักสูตร TQF เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานการติดตามการทวนสอบ การประเมินการสอน

ของอาจารยผูสอนและการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2557 
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กิจกรรมที่จัดหรือ

ใหเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคดิเห็นและประโยชน

ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย สาย

สนับสนุน 

คุณภาพหลักสูตร

ต า ม ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แ ห ง ช า ติ  พ . ศ . 

2557 

1 0 )  อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการการผลิต

หนังสือ/ตําราดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ครั้งที่ 1 

2 - ผูเขารวมอบรมไดความรู รูปแบบการเขยีนที่ถูกตอง การบริหารจัดการเวลา และเนื้อหาสําหรับการผลิตหนังสือและ

ตําราฯ เพื่อนําความรูดังกลาวไปใชในการผลิตหนังสือ/ตําราดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันจะนําไปสูการกาวสู

ตําแหนงทางวชิาการของอาจารย 

1 1 ) ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก า ร 

“ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจํา 

ปรับแผนกลยุทธ 

แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ

การ” 

 

5 - การประชุมไดแนวทางการวางแผนงานสําหรับการประเมิน แผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธเพื่อนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําของอาจารย ปรับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของหลักสูตรฯ

1 2 )  สั ม ม น า เ ชิ ง

ปฏิ บั ติ ก า ร  “ จุ ด

เปลี่ยน: มาตรฐาน

สายงานวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน”  

3 - จากการสัมมนาไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในสวนของมาตรฐานสายงานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อประโยชน

ตอการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามีมาตรฐานตรงตามที่วิชาชีพกําหนด

1 3 )  สั ม ม น า เ ชิ ง

ปฏิบัติการกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ

พัฒ น าหลั ก สู ต ร 

TQF เรื่องการทวน

1 - จากการสัมมนาทําใหไดรับความรูเพิ่มเติมและฝกการเขียนในสวนขององคประกอบตาง ๆ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร TQF เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และการประเมิน

คุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
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กิจกรรมที่จัดหรือ

ใหเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคดิเห็นและประโยชน

ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย สาย

สนับสนุน 

ส อ บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์

และการประเมิน

คุณภาพหลักสูตร

ต า ม ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แ ห ง ช า ติ  พ . ศ . 

2552 

1 4 )  ร ว ม ก า ร

วิพากษหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา หมวด

ศึกษาทั่วไป ฉบับ

ป รั บ ป รุ ง  พ . ศ . 

2558 

2 - จากการวิพากษไดขอสรุปในสวนของคําอธิบายรายวิชา จุดประสงคการเรียนรู รวมถึง 

รายวิชาตาง ๆ ของหมวดการศึกษาทั่วไป เพื่อนําไปปรับใชในการเรียนการ

เรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/ 2558 

1 5 )  อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการการผลิต

หนังสือ/ตําราดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ครั้งที่ 2 

5 - ผูเขารวมอบรมไดความรู รูปแบบการเขียนที่ถูกตอง การบริหารจัดการเวลา และเนื้อหาสําหรับการผลิตหนังสือ

ตําราฯ เพื่อนําความรูดังกลาวไปใชในการผลิตหนังสือ/ตําราดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันจะนําไปสูการกาวสู

ตําแหนงทางวชิาการของอาจารย  

1 6 )  อ บ ร ม เ ชิ ง

ปฏิบัติการระบบชั้น

เ รี ย น เ ส มื อ น

อ อ น ไ ล น  Class 

Start.org แบบ

หองเรียนกลับทาง

เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น

โครงการจั งหวั ด

ปฏิรูปการเรียนรู      

1 - จากการอบรมเชิงปฏิบัติทําใหผูเขารับการอบรมไดแนวทาง เทคนิคและการเขาถึงขอมูลสารสนเทศรูปแบบตาง ๆ

เพื่อนําไปใชพัฒนาระบบหองเรียนเสมอืนทางดานสารสนเทศทางสุขภาพ

17)  ป ร ะ ชุ ม 1 - ไดแนวทางและแลกเปลี่ยนความรูในสวนของสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมจากชุมชนตาง ๆ เพื่อการพัฒนานวัตกรรม
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กิจกรรมที่จัดหรือ

ใหเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคดิเห็นและประโยชน

ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย สาย

สนับสนุน 

สิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ แล ะ

น วั ต ก ร ร ม เ พื่ อ

ชุมชน 

ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในชุมชน และการฝกประสบการณวชิาชพีทางสาธารณสุข

1 8 )  โ ค ร ง ก า ร

พัฒนางานวิจัยสู

นวัตกรรมและการ

จัดการทรัพยสิ น

ทางปญญา 

2 - ไดแนวทางสําหรับการวางแผน และพัฒนางานวิจัยและวิธีการปองกันการละเมิดทรัพยสินทางปญญาในงานวิจัยที่

จะนําไปสูนวัตกรรม เพื่อนําไปประยุกตใชในชุมชน และการฝกประสบการณวชิาชพีทางสาธารณสุข 

19) ประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ประจําป 

2 5 5 8  แ ล ะ ก า ร

เสวนา เ รื่ อ งก า ร

เตรียมตัวรับการ

ป ร ะ เ มิ น  IQA 

เกณฑใหม สกอ. 

1 - การประชุมไดแนวทางการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน IQA สําหรับหลักสูตรฯ เพื่อนําไปใชในการเตรียมตัวรับการ

ประเมิน IQA ในเกณฑใหมของสกอ. 

2 0 )  ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง

ป ฏิ บั ติ ก า ร 

“ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจํา 

ปรับแผนกลยุทธ 

แ ล ะ แ ผ น ป ฏิ บั ติ

การ” 

5 - การประชุมไดแนวทางการวางแผนงานสําหรับการประเมิน แผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธเพื่อนําไปใชในการ

ปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําของอาจารย ปรับแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการของหลักสูตรฯ

21) ประชุมวิชาการ

วัคซีนแหงชาต ิครั้ง

ที่ 7 

1 - การประชุมวิชาการเนนในสวนของงานสาธารณสุขในดานการปองกันและควบคุมโรค ในสวนของการเสรมิสราง

ภูมคิุมกันโรคในสถานการณปจจุบันเพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน การวิจัยดานงานระบาดวิทยา และดานการ

ปองกันและควบคุมโรค 

22) ประชุมวิชาการ

ฟนฟูความรูเวช

ปฏิบัติเรื่อง 

“บริการปฐมภูมิทัน

ยุค 2557” 

1 - การประชุมเนนในสวนของเวชปฏิบัติและการฟนฟูสภาพของการบริการในระดับปฐมภูม ิและนําไปใชประโยชนใน

การเรียนการสอน ดานการบริการปฐมภูมทิันสมัย เพื่อการออกไปประกอบอาชีพของนักศึกษา
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กิจกรรมที่จัดหรือ

ใหเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคดิเห็นและประโยชน

ที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย สาย

สนับสนุน 

23) ประชุม

วิชาการฟนฟู

ความรูเวชปฏิบัติ 

เรื่อง การดูแล

ผูสูงอายุ ผูที่อยูใน

ภาวะพึ่งพิงและ

ผูปวยระยะสุดทาย

ในการบริการปฐม

ภูมิ 

1 - ไดรูวิธีการดูแลผูสูงอายุ ผูที่อยูในภาวะพึ่งพิงและผูปวยระยะสุดทายในการบริการปฐมภูมเิพื่อความสุขทั้งทั้งกาย 

จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ และนําความรูดังกลาวไปใชพัฒนาดานการเรียนการสอน

24) ประชุมวิชาการ

ระดับชาตคิรั้งที่ 11 

“ประชากรและ

สังคม  เรื่องความ

หลากหลายทาง

ประชากรและ

สังคมในประเทศ

ไทย  

1 - จากการประชุม พบวา สามารถตอยอด คนควา วิจัย เพื่อประโยชนในการสรางสรรคสังคมที่เขมแข็งในระยะยาว 

ไดองคความรูใหมๆที่มาจากความหลากหลายทั้ง วัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ และนําความรูดังกลาวไปใชพัฒนาดานการ

เรียนการสอน 



53 
 

สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

(หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 

จุดแข็ง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจนและตอเนื่อง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

หลักสูตรควรมีแผนการปรับปรุงหลักสูตร ตดิตามการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมนิ

อาจารยผูสอนทุกรายวิชา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ไมม ี

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

สํารวจความตองการของตลาดแรงงานในสภาวการณปจจุบันเพื่อบริหารหลักสูตรใหเหมาะสมในโอกาส

ตอไป 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

(หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร) 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1 

5.3 การประเมนิผูเรียน 1 

5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหงชาติ 5 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 2 
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร) 

 

การบรหิารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร 

ผลกระทบของปญหาตอ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 

การออกกลางคันของนักศึกษา

เนื่องจากนักศึกษามผีลการ

เรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด 

และมีนักศึกษาลาออกเนื่องจาก

มีเหตุผลสวนตัว 

อัตราคงอยูของนักศึกษาในแต

ชัน้ปลดลง 

ใชระบบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อตดิ 

ตามตรวจสอบ และเฝาระวัง ทั้งนี้

เพื่อใหปญหาที่จะเกิดหรือกําลัง

ประสบกับนักศึกษาไดรับการ

ชวยเหลอืและแกไขไดอยางทันทวงที 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน 

โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร

เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

         ในแตละปการศึกษา อาจารยประจําหลัก 

สูตรรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพไดมี

การสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

สําหรับการจัดการเรียนการสอน เชน วัสดุอุปกรณ

และครุภัณฑตางๆ โดยใหอาจารยแตละคนระบุชนิด 

จํานวน และคุณลักษณะเฉพาะ เสนอมายังโปรแกรม

วิชาเพื่อพิจารณาจัดทําแผนขอตั้ งงบประมาณ

สําหรับการจัดซื้อจัดจาง แลวเสนอผานคณะเพื่อสง

ต อ ให กั บมหาวิ ทยาลั ยพิ จารณา หลั งจากที่

งบประมาณผานการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยแลว 

จะแจงกลับมาที่คณะและโปรแกรมวิชาฯ โปรแกรม

วิชาฯ ประชุมแจงผลการพิจารณาใหกับอาจารย

ประจําหลักสูตรทราบ จากนั้นก็ดําเนินการจัดซื้อจัด

จาง โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัด

จางและตรวจรับที่ชัดเจน และในแตละปการศึกษาก็

ยังไดมีแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของ

6.1-1 บันทึกขอความ

สํารวจความ

ตองการสิ่ง

สนับสนุนการ

เรียนรูสําหรับ

การจัดการเรยีน

การสอน 

6.1–2 คูมอืเบิกจาย     

งบประมาณ

ประจําป 2558 

โปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

6.1-3 รายงานการ

ประชุมโปรแกรม 

วิชาวทิยา 

ศาสตรสุขภาพ 

ครั้งที่ 1/2558 

 



55 
 

ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

โปรแกรมวิชา เพื่อตรวจเช็คความพรอมและสภาพ

การใชงานของอุปกรณตางๆ ดวย 

        นอกจากนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศยังมีการจัดหาและอํานวยความสะดวก

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหแกอาจารยและนักศึกษาใน

หลักสูตร เชน สํารวจรายการจัดซื้อหนังสือ สื่อ และ

สิ่งพิมพตางๆ และสรางชองทางแนะนําทรัพยากร

เพื่ อ เ ข าห อ งสมุ ดของสํ านั ก วิ ทยบริ ก ารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธและการจัด

อบรมการสืบคนแหลง/ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ใหบริการคอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ต 

เพื่อตอบสนองความตองการและความจําเปนของ

อาจารยและนักศกึษา  

        ส ว น ห อ ง เ รี ย น แ ล ะห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร นั้ น 

หลักสูตรไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการ

จัดสรรและเตรียมหองเรียนหองปฏิบัติการและ

สภาพแวดลอมดานการเรียนรูที่เพียงพอ เหมาะสม

ตอการจัดการเรียนการสอน มีการจัดสิ่งอํานวย

ความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา  

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ

พึ งพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู 

          ในปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยไดมีทํา

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ ่ง

สนับสนุนการเรียนรู โดยใหนักศึกษาเขาไปประเมิน

ผานเว็บไซตของสํานักวิชาการและงานทะเบียน   

ซึ่ง พบวานักศึกษามีความพึงพอใจกับสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู อยู ในระดับดี คิดเปน 4.02 คะแนน 

นอกจากนี้ยังไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจ

และรับฟงเสียงสะทอนกลับของอาจารยประจํา

หล ักส ูต รต อสิ ่ง สน ับส น ุนการ เ ร ีย นรู  พบว า 

อาจารยประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจตอสิ ่ง     

6.1-4 คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุ 

ประจําป

งบประมาณ 

2557 

6.1-5 บันทึกขอความ

การจัดซื้อ

ทรัพยากร

สารสนเทศของ

สํานักวิทยา

บริการฯ 

6.1-6 Website และ

บันทึกขอความ

ประชาสัมพันธ

ของสํานักวิทยา

บริการฯ  

6.1-7 รายงานผลการ

ประเมินการ

เรียนการสอน

โดยนักศึกษา 

1/2557 และ 

2/2557 

6.1-8 สรุปแบบ

สํารวจความพึง

พอใจคุณภาพ

การใหบริการ

ดานกายภาพ

ของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

6.1-9 รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ
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ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

สนับสนุนการเรียนรู ในภาพรวมอยู ในระดับปาน

กลาง คิดเปน 3.88 คะแนน ซึ่งคณะกรรมการไดมี

การนําผลการประเมินดังกลาวมารวมกันพิจารณา

หารือเพื ่อรวมกันหาแนวทางปรับปรุงแกไขและ

พัฒนาในประเด็นที่ยังมีผลการประเมินในระดับที่

นอยๆ เชน สถานที่นั่งพักผอนอานหนังสือที่สงบ/รม

รื่น ระบบกําจัดของเสีย/การจัดการขยะที่สะอาดถูก

สุขลักษณะ ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย

โสตทัศนูปกรณที่เพียงพอและพรอมใชงาน แลวนํา

ผลการประ เม ิน และข อ เสนอแนะ เสนอผ าน

โปรแกรมวิชาไปยังคณะและมหาวิทยาลัย เพื ่อ

ป ร ับป ร ุง /พ ัฒน าสิ ่ง ส น ับ สน ุนก าร เ ร ีย น รู ใ ห

สอดคลองกับความตองการและความจําเปนตอไป 

ประจําหลักสูตร 

2/2558 

 

 

 

 

 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร) 

จุดแข็ง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ผาน

กระบวนการมีสวนรวมของอาจารยผูสอนและคณะกรรมการประจําหลักสูตร อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุน

เปนอยางดีจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรมีระบบการจัดการกับสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูดานตางๆ ที่รวดเร็วและมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

เพิ่มชองทางการในการรับฟงขอคิดเห็น ปญหา หรือขอเสนอแนะตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดาน

ตางๆ เพื่อรับการแกไขหรือพัฒนาอยางทันทวงท ี
 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู(หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร) 

ตัวบงชี ้ คะแนน 
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ประเมินตนเอง 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 2 

คะแนนประเมินตนเองรายองคประกอบ 2 
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หมวดที่ 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

 

ขอคิดเห็นหรอืสาระจากผู

ประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ

ขอคิดเห็นหรอืสาระที่ไดรับ 

การนําไปดําเนินการวางแผนหรอื

ปรับปรุงหลักสูตร 

ควรมีการปลูกฝงคุณธรรม

จรยิธรรมจรรยาบรรณใน

วิชาการและวชิาชีพ เสริมสราง

ทักษะที่จําเปน เชน การทํางาน

เปนทีม ภาวะผูนํา การมีสวนรวม 

การมจีิตบริการ ตลอดจนการใช

โปรแกรมตางๆ ที่จําเปนในทาง

วิชาการและวชิาชีพใหกับ

นักศึกษาอยางตอเนื่อง สงเสริม

ใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูจาก

การปฏิบัติงานจริงมากยิ่งขึ้น 

อาจารยประจําหลักสูตรเห็น

ดวยกับขอเสนอแนะของผู

ประเมินจากภายนอก 

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา

และอาจารยประจําหลักสูตร เนนให

อาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ของ

หลักสูตรมีการสอดแทรกคุณธรรม

จรยิธรรมจรรยาบรรณในวิชาการ

และวิชาชพีตลอดจนปรับวิธีการสอน

ที่ใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติงานจริงมากยิ่งขึ้นและจัดทํา

แผนงานโครงการเพื่อสรางสราง

ทักษะที่จําเปนใหกับนักศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 

 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

การประเมนิจากผูที่สําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปที่สํารวจ) วันที่สํารวจ .............................  

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

  

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 

การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 

กระบวนการประเมนิ …………………………………………………………………….. 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

  

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 

แผนดําเนินงาน 
กําหนดเวลาที่แลว

เสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน 

หรอืเหตุผลที่ไมสามารถ

ดําเนินการไดสําเร็จ 

แผนจัดซื้อวัสดุและ

ครุภัณฑสําหรับใชในการ

เรียนการสอนเพิ่มเติม 

30 กันยายน 2558 คณะกรรมการ

บริหารโปรแกรมวิชา 

สําเร็จแลว 

แผนจัดตั้งงบประมาณ

เพิ่มเติมในการเชญิ

วิทยากรหรอืผูเชี่ยวชาญ

มาใหความรูแกนักศึกษา

ในหลักสูตร 

30 กันยายน 2558 คณะกรรมการ

บริหารโปรแกรมวิชา 

สําเร็จแลว 

 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

อาจารยประจําหลักสูตรตองมีการเตรียมความพรอมและติดตามความเคลื่อนไหวของสภา

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนและรายละเอียดของ มคอ.1 ที่จะมีการประกาศออกมา เพื่อทบทวนและ

ปรับโครงสรางหลักสูตรใหมคีวามสอดคลองกัน เพื่อรับการรับรองหลักสูตรในอนาคต 

2.  ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรอืลดเนื้อหาในรายวิชา 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

ปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชาตางๆ ในหลักสูตรใหมีความทันสมัย เปนปจจุบัน และเหมาะสม 

ตลอดจนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่เนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากที่สุด 

3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     

สงเสริมและสนับสนุน ตลอดจนสรางแรงจูงใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีการ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทั้งดานคุณวุฒิ ตําแหนงทางวชิาการ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

แผนปฏิบัติงานใหมสําหรับปการศึกษา 2558 

แผนการปฏิบัติงาน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 
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จัดทําแผนจัดซือ้วัสดุและครุภัณฑ

สําหรับใชในการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริหาร

โปรแกรมวิชา 

จัดทําแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มพูน

ทักษะทางวิชาชีพใหกับนักศึกษา 

30 กันยายน 2559 อาจารยประจําหลักสูตร 

สงเสริมใหอาจารยผูสอนเนนการ

จัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเกิด

การเรียนรูจากการปฏิบัติงานจรงิ 

ตลอดปการศกึษา อาจารยผูสอน 

 



บทท่ี 2 

สรุปผลการดําเนนิงาน 

 

  การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกัน

คุณภาพภายในจํานวน 6  องคประกอบ จํานวน 14 ตัวบงชี้ ไดแก  
 

องคประกอบ ตัวบงชี ้

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดโดย สกอ. 

2. บัณฑติ 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2.2 การไดงานทําหรอืผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4. อาจารย 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย 

4.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

5. หลักสตูรการเรยีนการ

สอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.3 การประเมินผูเรียน 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
 

ตารางสรุปผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ  

 จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในปการศึกษา 2557 สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 

องคประกอบ ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน ไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต - - 

3 นักศึกษา 2 นอย 

4 อาจารย 2.44 ปานกลาง 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 2 นอย 

6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 2 นอย 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 – 6 2.11 ปานกลาง 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

องคประกอบที่ 1 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรไดมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12    
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องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมายป 2557 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 - 
- 

- 
- - 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 - 
- 

- 
- - 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 2 2 2 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 2 2 2 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 2 2 2 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 2 2 2 

ตัวบงชี้ที่ 4.2   

ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 รอยละ 20 
1 

รอยละ 20 5 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 รอยละ 20 
0 

รอยละ 0 0 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 รอยละ 20 
1.2 

รอยละ 24 5 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 2 2 2 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 2 1 1 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2 2 1 1 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 2 1 1 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 5 5 5 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 3 2 2 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 2.11 

ผลการประเมิน ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องคประ 

กอบที ่
คะแนนผาน 

จํานวน

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

1 ผานมาตรฐาน 
หลักสูตรได

มาตรฐาน 

2 
คะแนนเฉลี่ย

ของทุกตัว

บงชี้ใน

องคประกอบ

ที่ 2 - 6 

2 - - - - - 

3 3 3.1, 3.2, 3.3 - - 2 นอย 

4 3 4.1, 4.2, 4.3 - - 2.44 ปานกลาง 

5 4 5.1 5.2, 5.3, 5.4 - 2 นอย 

6 1 - 6.1 - 2 นอย 

รวม 13 7 4 2 2.11 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 

   

2.11 ปานกลาง 

หมายเหต ุ ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

 

รายงานผลการวเิคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องคประกอบท่ี 2–องคประกอบที่ 6 

จุดแข็ง 

1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เกี่ยวของกับหลักสูตร ตลอดจนมีประสบการณการ

ทํางานดานสาธารณสุข รวมถึงมีหนวยงานภาคีเครือขายในชุมชน เชน การมีสวนรวมเทศบาลตําบลควน

เนียง โดยมีการจัดโครงการออกภาคสนามในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ไดเรียนรูกระบวนการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน ตั้งแตขั้นเตรียมการ ขั้นวางแผนดําเนินงาน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นประเมินผลเพื่อทบทวนรูปแบบการ
ปฏิบัติการ และขั้นสรุปผลการปฏิบัติ จากการดําเนินงานจริงในพื้นที่จริง ทําใหนักศึกษาไดมีประสบการณจริง 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตใหความสําคัญกับนักศึกษาเปนอยางมาก เพราะถือวา

เปนปจจัยที่สําคัญตอความสําเร็จของการจัดการศึกษา โดยใหความสําคัญตั้งแตการรับนักศึกษาเขา

ศึกษาในหลักสูตรโดยมีการกําหนดเกณฑการรับนักศึกษาที่สะทอนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสม

กับหลักสูตรที่เปดสอน และสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร โดยใชวิธีการและเกณฑในการ

คัดเลือกที่เหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรม และมีการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมี

ความพรอมทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพื่อใหนักศึกษามีความรู

ความสามารถตามหลักสูตร  

3. มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจนและตอเนื่อง 

4. มีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ผานกระบวนการมีสวนรวมของ

อาจารยผูสอนและคณะกรรมการประจําหลักสูตร อีกทั้งยังไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจาก

หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. หาแนวทางสงเสริมการทํางานระหวางอาจารยและหนวยงานภาคีเครือขายในชุมชน เชน 

การเขารวมกิจกรรมประจําป การพัฒนาตนเอง สรางภาคีเครือขายในชุมชนเพิ่มเติม เพื่อใหการเรียนการ

สอนมีความหลากหลายมากขึ้น 
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรใหเปนที่รูจักมากขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยไดไป

ประชาสัมพันธหลักสูตรใหแกนักเรียนมัธยม ควรมีการสอบถามวาไดรับความรูเกี่ยวกับหลักสูตร

หรอืไม เพื่อไดมีความรูความเขาใจที่แทจริง 

3. จดักิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหหลากหลายมากขึน้  

4. หลักสูตรควรมีแผนการปรับปรุงหลักสูตร ตดิตามการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการ

ประเมินอาจารยผูสอนทุกรายวิชา 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิทางปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการมีนอย 

2. อาจารยที่มีคุณสมบัติสอดคลองตาม พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 

3. ผลงานทางวิชาการมีนอย  

4. ปรับปรุงวิธีการคิดอัตราคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 

5. ควรมีระบบการจัดการกับสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูดานตางๆ ที่รวดเร็วและมปีระสทิธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

ขอเสนอแนะในการปรับปรงุ/พัฒนา 

1. สงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณวุฒิ และตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น ตลอดจนมาตรฐาน

วิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด เชน การศกึษาตอในสาขาที่เกี่ยวของในทุกระดับ  

2. จัดกระบวนการสงเสริมใหอาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพีที่ชัดเจน 

3. สงเสริมใหมีกลไกการบริหารวิชาการเพื่อกระตุนใหอาจารยจัดทําวิจัย/นวัตกรรมการเรียน

การสอน 

4. หาแนวทางในการจัดสรรงบประมาณหรอืจัดหาแหลงทุนวิจัยจากทั้งภายในและภายนอก 

5. ควรมีการนับจํานวนแรกเขาของนักศึกษาในแตละปการศึกษาจากจํานวนนักศึกษาที่ผาน

การสอบกลางภาคของภาคเรียนที่ 1 ในปการศกึษานั้นแทนที่จะนับจากจํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัว

และยืนยันการลงทะเบียน 

6. สํารวจความตองการของตลาดแรงงานในสภาวการณปจจุบันเพื่อบริหารหลักสูตรใหเหมาะสมใน

โอกาสตอไป 

7. เพิ่มชองทางการในการรับฟงขอคิดเห็น ปญหา หรือขอเสนอแนะตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ดานตางๆ เพื่อรับการแกไขหรือพัฒนาอยางทันทวงที 
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ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทยีบผลการประเมนิตนเองและผลการประเมนิจากคณะกรรมการ  

องคประกอบที่ 1 

ตัวบงชี ้

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาโดยคณะกรรมการ 
หมายเหต ุ

ผาน ไมผาน 
ไดมาตรฐาน ไมได

มาตรฐาน 

องคประกอบที่ 1การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11      

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12      

 

องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี ้

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาโดย

คณะกรรมการ หมายเหต ุ

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 - -    

ตัวบงชี้ที่ 2.2 - -    

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้       

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 2 นอย    

ตัวบงชี้ที่ 3.2 2 นอย    

ตัวบงชี้ที่ 3.3 2 นอย    

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  2 นอย    

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 2 นอย    

ตัวบงชี้ที่ 4.2 3.33 ดี    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 2 นอย    

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  2.44 ปานกลาง    
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ตัวบงชี ้

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาฯ 
หมายเหต ุ

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

คะแนน

ประเมิน 

ผลการ

ดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 1 นอย    

ตัวบงชี้ที่ 5.2 1 นอย    

ตัวบงชี้ที่ 5.3 1 นอย    

ตัวบงชี้ที่ 5.4 5 ดีมาก    

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้  2 นอย    

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 2 นอย    

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี ้ 2 นอย    

คะแนนเฉลี่ยทุก

องคประกอบ 

2.11 ปานกลาง    

 

 

 

 

ลงชื่อ .............................................. 

     (อาจารยพิรยิะลักษณ เพชรหวยลึก) 

  ประธานกรรมการ 

 

 

ลงชื่อ .............................................. 

     (อาจารยเสรี หนหูลง) 

   กรรมการ 

 

 

ลงชื่อ .............................................. 

     (ผศ.ดร.วีระชัย แสงฉาย) 

   กรรมการและเลขานุการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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