
บทท่ี 1  บทนํา 

 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เปนหลักสูตรที่ไดมีการปรับปรุง

จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร พุทธศักราช 2549 เพื่อใหสอดคลองกับ

แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารยประจําหลักสูตร

จํานวน 5 คน และอาจารยประจําหลักสูตทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ซึ่งมี

ศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร ทางดานบริการวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต           

มีเครือขายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบรกิารวิชาการใหกับทองถิ่นอยางตอเนื่อง ในสวน

ของนักศึกษาไดจัดโครงการศึกษาดูงานและใหนักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตางๆ กับสถานที่ฝก

ประสบการณทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และแหลงฝกประสบการณทั้งในและนอกทองถิ่น อาจารยประจํา

หลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมใหแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในแหลงฝกประสบการณตางๆ เพื่อเสริม

ศักยภาพของนักศึกษามากขึน้  ในสวนของการใหคําปรึกษาอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยที่ปรึกษา

และอาจารยผูสอน ใหคําแนะนําดานวิชาการและการดําเนินชีวิตมีชองทางในการติดตอหลากหลายชองทาง

เพื่อใหเขาถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดตอมากที่สุดโดยเนนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะ

พูดคุยในโอกาสตาง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนําความรูและทักษะตาง ๆ ที่ไดจากการเรียนการสอน 

มาจัดโครงการบริการวิชาการใหกับหนวยงานในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 เชน กิจกรรมแขงขันกีฬาสีภายในคณะ "ใบสีทองเกมส" กิจกรรม Sci& Tech มุงสูประชาคม

อาเซียน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม

อบรมผูนํานักศึกษา กิจกรรมเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน กิจกรรมงาน

วัฒนธรรมสัมพันธ "วิถีวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น" และกิจกรรมเสวนาเรื่องมั่นใจเดินหนาสูอาชีพ             

เปนตน ซึ่งโครงการเหลานี้เปนโครงการที่จัดขึ้นใหกับนักศึกษาของหลักสูตรไดเขารวม โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใหนักศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด และมีทักษะที่

จําเปนตอการเรียนรูและทํางานในศตวรรษที่ 21 

  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน  อาจารยประจําหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรให

สอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมี

การออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอนในดานสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวน

นักศึกษา มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา ตัวอยางงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ 

และผลงานนักศึกษาในการทําโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารยตลอดจนผูที่สนใจ

ไดมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรยีนรูเกี่ยวกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 

 

 

 



1. ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

   1.1 รายละเอียดของหลักสูตร 

1.1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร25521641103025 

 ภาษาไทย  : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Public Health 

        1.1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  ส.บ. 

 ชื่อเต็ม (ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of Public Health 

 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.P.H. 

1.1.3 วิชาเอก : ไมม ี

1.1.4 จํานวนหนวยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 126 หนวยกติ 

1.1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

- หลักสูตรระดับปริญญาตร ีหลักสูตร 4 ป 

- หลักสูตรจดัการศึกษาเปนภาษาไทย 

- รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

- ไมมีความรวมมือกับสถาบันอืน่ในการเทียบโอน 

- ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดยีวแกผูสําเร็จการศึกษา 

1.1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   

  เปดสอนภาคเรยีนที ่1 ปการศึกษา 2555 

 ไดพิจารณากลัน่กรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        

 คร้ังที1่/2555 เมือ่วันที ่27 มกราคม  2555 

  ไดรับอนมุัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        

 คร้ังที1่/2555  เมื่อวันที1่1 กุมภาพันธ  2555 

1.1.7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 -  หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศกึษาแหงชาต ิในปการศึกษา 2557 

1.1.8 อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

  -  นักวิชาการสาธารณสุขในหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข ไดแก โรงพยาบาลศนูย 

โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตาํบล และหนวยงานอื่น ๆ 

ในกระทรวงสาธารณสุข 

  -  นักวิชาการสาธารณสุข นกัวิชาการสงเสริมสุขภาพ นักวิชาการควบคุมโรค และนักวชิาการ

สุขาภิบาล ในหนวยงานสังกดัองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาล เทศบาลตาํบล 

องคการบริหารสวนตําบล และองคกรดานสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 



1.2 จํานวนนักศึกษา  

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จาํนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

รุน 1 (1/2555) 53 39 38 38   

รุน 2 (1/2556)  93 80 76   

รุน 3 (1/2557)   92 75   

รุน 4 (1/2558)    81   

รวม 53 132 210 269   

 

1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 

มคอ 2 ปจจุบัน 

1. นางสาวสุรัตนสวดี  แซแต 1. นางสาวสุรัตนสวดี  แซแต 

2. นายเทพกร พิทยาภินันท 2. ดร.วรพล  หนูนุน 

3. นางฤดีดาว  ชางสาน 3. นางสาวภัชชนก  รัตนกรปรีดา 

4. นางสาวศรีธยา ฤทธิ์ชวยรอด 4. นางฤดีดาว  ชางสาน 

5. นางสาวสุนสิา  ตะสัย 5. นางสาวธมนวรรณ  ตะสัย 

 

1.4 อาจารยผูสอน (นอกเหนือจากอาจารยประจําหลักสูตร) 

1. รศ.เทพกร พิทยาภนิันท 2. นายสุพัตร หลังยาหนาย 

3. ผศ.ดร.คันธมาทนกาญจนภูม ิ 4. นางสาวเยาวลักษณ เตี้ยนวน 

5. ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 6. นางสาวณฐวรท บุญรัตนา 

7. ดร.ยุทธพงศ หลี้ยา 8. ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย 

9. ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร 10. ดร.นกุล โสตถิพันธุ 

11. นางสาวนพมาศ รมเกตุ 12. ดร.มุจลนิทร ผลกลา 

13. ดร.เพ็ญพักตร นภากุล 14. นางสาวสมหมาย โชตริัตน 

15. ดร.นราวดี บัวขวัญ 16. นางสาวไหมไทย ไชยพันธุ 

17. นางกมลทิพย สมบูรณพงษ 18. นางฮัสนีดา สมาอูน 

19. นางสาววิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ 20. นางสุกานดา จันทวี 

21. นายเพชร รองพล 22. นางสาวปยกุล บุญญาศรี 

23. นายปถวีธร เพชรสุริยา 24. อาจารยซู กวาง คิม 

25. นายกฤษดา เพ็งอุบล 26. อาจารยมิ ยอน คิม 

27. นางสาววิภาพรรณ นําอุทิศ 28. นายธีรพล บัวทอง 

29. นายรัฐพงษ หนูหมาด 30. นางสาวศรัณยา เฮงสวัสดิ์ 



31. นายเสรี ชะนะ 32. นางสาวมาริสา จันทรฉาย 

33. นายสกรรจ รอดคลาย 34. นางสาวรตมิา เทียนชัย 

35. นายกฤษณ พุทธกุล 36. นางสาวณชิภัทรชัยวรากรณ 

37. นางสาวอรวรี ปานนาค 38. นางมณี อินทพันธ 

 

2. สรุปผลประเมนิตนเองตามองคประกอบคุณภาพในปท่ีผานมา(ปการศึกษา 2557) 

องคประกอบที ่ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน ความหมาย 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน ไดมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 2 3.55 ดี 

3. นักศึกษา 3 2 นอย 

4. อาจารย 3 2.44 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 2 นอย 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 1 2 นอย 

รวม 14 2.31 ปานกลาง 

 

3. สรุปขอเสนอแนะโดยภาพรวมทุกองคประกอบของคณะกรรมการจากการตรวจประเมินในปท่ีผานมา 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีหนวยงานภาคเีครอืขายในชุมชน เชน การมีสวนรวมเทศบาลตําบลควนเนียง โดยมีการ

จัดโครงการออกภาคสนามในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ไดเรียนรูกระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน ตั้งแตขั้น

เตรียมการ ขั้นวางแผนดําเนินงาน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นประเมินผลเพื่อทบทวนรูปแบบการปฏิบัติการ และขั้น

สรุปผลการปฏิบัติ จากการดําเนินงานจริงในพืน้ที่จริง ทําใหนักศึกษาไดมีประสบการณจริง 

2. การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตางๆ มีการใหนักศึกษาไปศึกษาดูงานตามหนวยงานตางๆ 

เชน รายวิชาเวชศาสตรฟนฟูในงานสาธารณสุขชุมชน นํานักศึกษาดูงานที่ รพ.ธัญญารักษ สงขลา เกี่ยวกับ

การฟนฟูสมรรถภาพผูปวยยาเสพติด ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ รพ.จิตตเวชราชนครินทร การฟนฟูสมรรถภาพผู

พิการโดยชุมชน (CBR) รพ.สงขลา การฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอาย ุ

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 1. หลักสูตรควรสรางภาคีเครือขายในชุมชนเพิ่มเติม เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีความ

หลากหลายมากขึ้น 

 2. การจดัการเรียนการสอน ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย โดยมีการเขยีนลงไปใน มคอ.3 แลวนํา

ขอมูลทีไ่ดจากบูรณาการกับทองถิ่น และใหนักศึกษามีการคนควาหาขอมลูตางๆ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คุณวุฒ ิตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 

2. อาจารยที่มีคุณสมบัติใหสอดคลองตาม พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  

 



ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนาคุณวุฒ ิตําแหนงทางวิชาการ 

2. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติสอดคลองตาม พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

 

4. การนาํผลการดําเนินงานปกอนหนามาปรับปรุงในปปจจุบัน 

แผนดําเนินการ 
กําหนดเวลาแลว

เสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่

ไมสามารถดาํเนนิการไดสําเร็จ 

จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ

สําหรับใชในการเรียนการ

สอนเพิ่มเติม 

30 กันยายน 2559 คณะกรรมการ

บรหิาร

โปรแกรมวิชา 

สําเร็จแลว 

จัดทําแผนงานโครงการเพื่อ

เพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพ

ใหกับนักศึกษา 

30 กันยายน 2559 อาจารยประจาํ

หลักสูตร 

สําเร็จแลว 

สงเสริมใหอาจารยผูสอน

เนนการจัดการเรียนการ

สอนที่ใหนักศึกษามีเรียนรู

จากการปฏิบัติงานจริง 

30 กันยายน 2559 อาจารยผูสอน สําเร็จแลว 

 

5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจาํปการศึกษา 2558  

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

แผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลา เพื่อใหสามารถใชเปดการ

เรยีนการสอนในปการศึกษา 2560 

31 ธันวาคม 2559 อาจารยประจาํหลักสูตร 

แผนจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑสาํหรับใชใน

การเรียนการสอนเพิม่เติม 

30 กันยายน 2560 อาจารยประจาํหลักสูตรและ 

คณะกรรมการบรหิารโปรแกรมวิชา 

แผนจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเตมิในการ

เชญิวิทยากรหรอืผูเชี่ยวชาญมาให

ความรูแกนักศึกษาในหลักสูตร 

30 กันยายน 2560 อาจารยประจาํหลักสูตรและ

คณะกรรมการบรหิารโปรแกรมวิชา 
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บทท่ี 1  บทนํา 

 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เปนหลักสูตรที่ไดมีการ

ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร พุทธศักราช 2549 เพื่อใหสอดคลอง

กับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีอาจารยประจําหลักสูตร

จํานวน 5 คน และอาจารยประจําหลักสูตทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ซึ่งมี

ศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษามีคุณภาพตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร ทางดานบริการวิชาการอาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต           

มีเครือขายกับสถาบันภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบรกิารวิชาการใหกับทองถิ่นอยางตอเนื่อง ในสวน

ของนักศึกษาไดจัดโครงการศึกษาดูงานและใหนักศึกษาไดออกฝกปฏิบัติจริงในรายวิชาตางๆ กับสถานที่ฝก

ประสบการณทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และแหลงฝกประสบการณทั้งในและนอกทองถิ่น อาจารยประจํา

หลักสูตรรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมใหแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาจะออกฝกประสบการณวิชาชีพในแหลงฝกประสบการณตางๆ เพื่อเสริม

ศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น  ในสวนของการใหคําปรึกษาอาจารยประจําหลักสูตรรวมกับอาจารยที่ปรึกษา

และอาจารยผูสอน ใหคําแนะนําดานวิชาการและการดําเนินชีวิตมีชองทางในการติดตอหลากหลายชองทาง

เพื่อใหเขาถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดตอมากที่สุดโดยเนนการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะ

พูดคุยในโอกาสตาง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถนําความรูและทักษะตาง ๆ ที่ไดจากการเรียนการสอน 

มาจัดโครงการบรกิารวิชาการใหกับหนวยงานในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 เชน กิจกรรมแขงขันกีฬาสีภายในคณะ "ใบสีทองเกมส" กิจกรรม Sci& Tech มุงสูประชาคมอาเซียน 

กจิกรรมอบรมเชงิปฏิบัติการทักษะการคดิวิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมอบรมผูนํา

นักศึกษา กิจกรรมเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน กิจกรรมงานวัฒนธรรม

สัมพันธ "วิถีวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาทองถิ่น" และกิจกรรมเสวนาเรื่องมั่นใจเดินหนาสูอาชีพ  เปนตน ซึ่ง

โครงการเหลานี้เปนโครงการทีจ่ัดขึน้ใหกับนักศึกษาของหลักสูตรไดเขารวม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา

ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด และมีทักษะที่จําเปนตอการ

เรยีนรูและทํางานในศตวรรษที่ 21 

ดานหลักสูตร การเรยีนการสอน และการประเมินผูเรียน  อาจารยประจําหลักสูตรจัดสาระหลักสูตร

ใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถวนตามขั้นตอนในดานสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีหองเรียนและอุปกรณการเรียนการสอนเพียงพอกับจํานวน

นักศึกษา มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร มีสื่อหนังสือ เอกสาร ตํารา ตัวอยางงานวิจัย CD-ROM, VCD  ฯ 

และผลงานนักศึกษาในการทําโครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษา อาจารยตลอดจนผูที่สนใจ

ไดมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับสาระความรูตาง ๆ ของหลักสูตร 
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1. ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

   1.1 รายละเอียดของหลักสูตร 

1.1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร25521641103025 

 ภาษาไทย  : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 ภาษาองักฤษ : Bachelor of Public Health 

        1.1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  ส.บ. 

 ชื่อเต็ม (ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of Public Health 

 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  B.P.H. 

1.1.3 วิชาเอก : ไมม ี

1.1.4 จํานวนหนวยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

1.1.5 รูปแบบของหลักสูตร 

- หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

- หลักสูตรจดัการศึกษาเปนภาษาไทย 

- รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

- ไมมีความรวมมือกับสถาบันอืน่ในการเทียบโอน 

- ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดยีวแกผูสําเร็จการศึกษา 

1.1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555   

  เปดสอนภาคเรยีนที ่1 ปการศึกษา 2555 

 ไดพจิารณากลัน่กรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        

 คร้ังที1่/2555 เมือ่วันที ่27 มกราคม  2555 

  ไดรับอนมุัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา  ในการประชุม                        

 คร้ังที1่/2555  เมื่อวันที1่1 กุมภาพันธ  2555 

1.1.7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 -  หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศกึษาแหงชาต ิในปการศึกษา 2557 

1.1.8 อาชพีที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

  -  นักวิชาการสาธารณสุขในหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุข ไดแก โรงพยาบาลศนูย โรงพยาบาล

ทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และหนวยงานอืน่ ๆ ในกระทรวง

สาธารณสุข 

  -  นักวิชาการสาธารณสุข นกัวิชาการสงเสรมิสุขภาพ นักวิชาการควบคุมโรค และนักวชิาการ

สุขาภิบาล ในหนวยงานสังกดัองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาล เทศบาลตาํบล องคการ

บรหิารสวนตาํบล และองคกรดานสุขภาพทัง้ภาครัฐและเอกชน 
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1.2 จํานวนนักศึกษา  

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จาํนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

รุน 1 (1/2555) 53 39 38 38   

รุน 2 (1/2556)  93 80 76   

รุน 3 (1/2557)   92 75   

รุน 4 (1/2558)    81   

รวม 53 132 210 269   

 

1.3 อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 

มคอ 2 ปจจุบัน 

1. นางสาวสุรัตนสวดี  แซแต 1. นางสาวสุรัตนสวดี  แซแต 

2. นายเทพกร พิทยาภินันท 2. ดร.วรพล  หนูนุน 

3. นางฤดีดาว  ชางสาน 3. นางสาวภัชชนก  รัตนกรปรีดา 

4. นางสาวศรีธยา ฤทธิ์ชวยรอด 4. นางฤดีดาว  ชางสาน 

5. นางสาวสุนสิา  ตะสัย 5. นางสาวธมนวรรณ  ตะสัย 

 

1.4 อาจารยผูสอน (นอกเหนือจากอาจารยประจําหลักสูตร) 

1. รศ.เทพกร พิทยาภนิันท 2. นายสุพัตร หลังยาหนาย 

3. ผศ.ดร.คันธมาทนกาญจนภูม ิ 4. นางสาวเยาวลักษณ เตี้ยนวน 

5. ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 6. นางสาวณฐวรท บุญรัตนา 

7. ดร.ยุทธพงศ หลี้ยา 8. ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย 

9. ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร 10. ดร.นกุล โสตถิพันธุ 

11. นางสาวนพมาศ รมเกตุ 12. ดร.มุจลนิทร ผลกลา 

13. ดร.เพ็ญพักตร นภากุล 14. นางสาวสมหมาย โชตริัตน 

15. ดร.นราวดี บัวขวัญ 16. นางสาวไหมไทย ไชยพันธุ 

17. นางกมลทิพย สมบูรณพงษ 18. นางฮัสนีดา สมาอูน 

19. นางสาววิภาวรรณ วงศสุดาลักษณ 20. นางสุกานดา จันทวี 

21. นายเพชร รองพล 22. นางสาวปยกุล บุญญาศรี 

23. นายปถวีธร เพชรสุริยา 24. อาจารยซู กวาง คิม 

25. นายกฤษดา เพ็งอุบล 26. อาจารยมิ ยอน คิม 

27. นางสาววิภาพรรณ นําอุทิศ 28. นายธีรพล บัวทอง 

29. นายรัฐพงษ หนูหมาด 30. นางสาวศรัณยา เฮงสวัสดิ์ 
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31. นายเสรี ชะนะ 32. นางสาวมาริสา จันทรฉาย 

33. นายสกรรจ รอดคลาย 34. นางสาวรตมิา เทียนชัย 

35. นายกฤษณ พุทธกุล 36. นางสาวณชิภัทรชัยวรากรณ 

37. นางสาวอรวรี ปานนาค 38. นางมณี อินทพันธ 

 

2. สรุปผลประเมนิตนเองตามองคประกอบคุณภาพในปที่ผานมา(ปการศึกษา 2557) 

องคประกอบที ่ จํานวนตัวบงชี ้ คะแนนประเมิน ความหมาย 

1. การกํากับมาตรฐาน 1 ผาน ไดมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 2 3.55 ด ี

3. นักศึกษา 3 2 นอย 

4. อาจารย 3 2.44 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 2 นอย 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 1 2 นอย 

รวม 14 2.31 ปานกลาง 

 

3. สรุปขอเสนอแนะโดยภาพรวมทุกองคประกอบของคณะกรรมการจากการตรวจประเมินในปที่ผานมา 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรมีหนวยงานภาคีเครือขายในชุมชน เชน การมีสวนรวมเทศบาลตําบลควนเนียง โดยมีการจัด

โครงการออกภาคสนามในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ไดเรียนรูกระบวนการพัฒนาสุขภาพชุมชน ตั้งแตขั้น

เตรียมการ ขั้นวางแผนดําเนินงาน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นประเมินผลเพื่อทบทวนรูปแบบการปฏิบัติการ และขั้นสรุปผล

การปฏิบัติ จากการดําเนินงานจริงในพืน้ที่จริง ทําใหนักศึกษาไดมีประสบการณจริง 

2. การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาตางๆ มีการใหนักศึกษาไปศึกษาดูงานตามหนวยงานตางๆ เชน 

รายวิชาเวชศาสตรฟนฟูในงานสาธารณสุขชุมชน นํานักศึกษาดูงานที่ รพ.ธัญญารักษ สงขลา เกี่ยวกับการฟนฟู

สมรรถภาพผูปวยยาเสพติด ขั้นฟนฟูสมรรถภาพ รพ.จติตเวชราชนครินทร การฟนฟูสมรรถภาพผูพิการโดยชุมชน 

(CBR) รพ.สงขลา การฟนฟูสมรรถภาพผูสูงอายุ 

แนวทางเสรมิจุดแขง็ 

 1. หลักสูตรควรสรางภาคเีครือขายในชุมชนเพิ่มเติม เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีความหลากหลาย

มากขึน้ 

 2. การจดัการเรยีนการสอน ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย โดยมีการเขยีนลงไปใน มคอ.3 แลวนาํขอมูลที่

ไดจากบูรณาการกับทองถิน่ และใหนักศึกษามีการคนควาหาขอมลูตางๆ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คุณวุฒ ิตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 

2. อาจารยที่มีคุณสมบัติใหสอดคลองตาม พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน  
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนาคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ 

2. ควรสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติสอดคลองตาม พรบ.วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

 

4. การนาํผลการดําเนินงานปกอนหนามาปรับปรุงในปปจจุบัน 

แผนดําเนินการ 
กําหนดเวลาแลว

เสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่

ไมสามารถดาํเนนิการไดสําเร็จ 

จัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ

สําหรับใชในการเรียนการ

สอนเพิ่มเติม 

30 กันยายน 2559 คณะกรรมการ

บรหิาร

โปรแกรมวิชา 

สําเร็จแลว 

จัดทําแผนงานโครงการเพื่อ

เพิ่มพูนทักษะทางวิชาชีพ

ใหกับนักศึกษา 

30 กันยายน 2559 อาจารยประจาํ

หลักสูตร 

สําเร็จแลว 

สงเสริมใหอาจารยผูสอน

เนนการจัดการเรียนการ

สอนที่ใหนักศึกษามีเรียนรู

จากการปฏิบัติงานจรงิ 

30 กันยายน 2559 อาจารยผูสอน สําเร็จแลว 

 

5. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประจาํปการศึกษา 2558  

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

แผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลา เพื่อใหสามารถใชเปดการ

เรยีนการสอนในปการศึกษา 2560 

31 ธันวาคม 2559 อาจารยประจาํหลักสูตร 

แผนจัดซือ้วัสดุและครุภัณฑสาํหรับใชใน

การเรียนการสอนเพิม่เติม 

30 กันยายน 2560 อาจารยประจาํหลักสูตรและ 

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

แผนจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเตมิในการ

เชญิวิทยากรหรอืผูเชี่ยวชาญมาให

ความรูแกนักศึกษาในหลักสูตร 

30 กันยายน 2560 อาจารยประจาํหลักสูตรและ

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 
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บทท่ี 2 

ตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และผลการดําเนินงาน ระดบัหลักสูตร 

 

องคประกอบที่ 1   การกํากับมาตรฐาน 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาการบริการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะ

พิจารณาตามเกณฑดังกลาว 4 ขอ และ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 12  ขอ โดย

มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นางสาวสุรตันสวดี  แซแต  โทรศัพท  : 082-4318426 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 
 

เกณฑการประเมนิ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

การ

ดําเนินงาน เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกินกวา 

1 หลักสูตรไม ไดและประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

1. มคอ.2รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงอาจารยประจําหลักสูตร

จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและวุฒิ

การศึกษา 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 

การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํ ากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน 

1. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

2. ตารางแสดงอาจารยประจําหลักสูตร

จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการและ

วุฒิการศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1.11การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

ตองไมเกิน 5 ป(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6) 

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชใน

ปที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที่ 8) 

1. แผนการปรับปรุงหลักสูตร 

2. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

3. คูมือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

4. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง

และวิพากษหลักสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12 การดําเนนิงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกันคุณภาพ 

  หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

  ปริญญาตร ี

ตัวบงชีT้QFขอ 1 – 5 ตองดําเนินการ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 

80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 

ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห งชาติ  หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด

ของประสบการณภาคสนามตามแบบ มคอ.

3 และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน

แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา

และรายง านผลการดํ า เนิ นกา รของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

5. จัดทํารายงานผลการดํา เนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน

1. รายงานการประชุมหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครัง้ที่ 

1/2558, 2/2558, 3/2558,4/2558และ 

5/2558 

2. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 

3. มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาและ

มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม ของรายวิชาที่เปดสอนใน 

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 

2558 

4. มคอ.5 รายงานผลการดําเนินการของ

รายวิชา และ มคอ.6 รายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

ของรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา

ที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2558 

5. มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร ปการศึกษา 2558  
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การดําเนนิงาน 
เกณฑการประเมนิ แหลงตรวจสอบ/หลักฐาน 

ผาน ไมผาน 

หลังสิน้สุดปการศึกษา 

หมายเหต ุ

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร

และการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ใหตรวจประเมินตามปกติ แตไมนํามา

เปนเงื่อนไขในการตัดสินวาหลักสูตร“ผาน” หรือ “ไมผาน” ตามองคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

 

สรุปผลการดําเนนิงาน 

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต “ผาน” ตามองคประกอบที่ 1  การกํากับ

มาตรฐานโดยมีรายละเอียดดังนี ้

ปริญญาตร ี

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร   

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   

4. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
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องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด

ไวใน มคอ.2รายละเอียดหลักสูตรซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ1) ดาน

คุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา4) ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตัวบงชี้นี้จะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน

มุมมองของผูใชบัณฑิต 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นางฤดดีาว  ชางสาน  โทรศัพท  : 081-5433635 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 
 

เกณฑการประเมนิ ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรคํานวณ 

คะแนนที่ได   = 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได

ใชขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่องการ

สํารวจความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 

ที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งแบบสํารวจประกอบดวย

รายการประเมินความพึงพอใจ 5 ดาน ไดแก  

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม คะแนนเฉลี่ย 4.69 

2. ดานความรู  คะแนนเฉลี่ย 4.71 

3. ดานทักษะทางปญญา คะแนนเฉลี่ย 4.65 

4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ  คะแนนเฉลี่ย 4.67 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลขการสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนนเฉลี่ย 4.62 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติมีผลรวมของคาคะแนนที่

ไดจากการประเมินเปน 126.12 คดิเปนคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพงึ

พอใจของผูใชบัณฑติ หลักสตูร    

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ป

การศึกษา 2557 

 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต 

จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทัง้หมด 
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ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี้ 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนนิงาน 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 94 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา คน 91 

3. จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม คน 27 

4. รอยละผูตอบแบบสอบถามของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา รอยละ 29.67 

5. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต คะแนน 126.12 

6. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมนิ คาเฉลี่ย 4.67 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลเุปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คาเฉลี่ย 

4.00 

คะแนน 

- คาเฉลี่ย  

4.67 

คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.1 

จุดแข็ง 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิตมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทําใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตรงตามความตองการของหลักสูตร และ

ผูใชบัณฑิต  

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติจะตองดําเนินการติดตอประสานงานกับแหลงงานและผูใชบณัฑติของ

หลักสูตรอยางตอเนื่อง ในการรับทราบขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตที่แหลงงานและผูใชบัณฑิต

ตองการ เพื่อจะไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของหลักสูตรใหสามารถตอบสนองความตองการของแหลง

งานและผูใชบัณฑติไดอยูเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนา 

 ในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา การรับทราบขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต สวนใหญมาจาก

แหลงที่นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพฯ แตแหลงงานที่รับนักศึกษาเขาทํางานจะมีทั้งแหลงฝกประสบการณ

วิชาชีพฯ และแหลงอื่น ๆ จึงอาจทําใหไดขอมูลไมคลอบคลุม อีกทั้งจากการเขาประเมินความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตของหลักสูตรยังนอยอยู นั้นคอืมีเพยีงรอยละ 29.67 ของบัณฑิตที่มีงานทํา จึงอาจทําใหยังมี

ขอมูลทีไ่มเพียงพอในการนําไปพัฒนาเพิ่มเติมสวนที่ขาดของนักศึกษาได 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรจัดกิจกรรมพบปะแหลงงานเพื่อรับฟงขอมูลคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของบัณฑิตที่แหลงงานและผูใชบัณฑิตตองการ และสงเสริมสนับสนุน ดําเนินการใหผูใชบัณฑิตเขามา

ประเมินความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิตของหลักสูตรใหมากขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ บัณฑิตปริญญาตรทีี่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่

ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่สําเร็จ

การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นการนับการมีงานทํานับกรณี

การทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองไดการ

คํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอก

เวลาใหคํานวณเฉพาะผูที่เปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นางฤดดีาว  ชางสาน  โทรศัพท  : 081-5433635 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 
 

เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ปเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 100 
 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสตูร 

 

 

 

 

**การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมไดเปลี่ยน

งาน มาพิจารณา** 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได   = 

 

หมายเหต ุ: จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

                                            100 
X 5 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 
X 100 
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ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน หลักฐานอางองิประกอบดวย 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีผูสําเร็จ

การศึกษาระดับปรญิญาตรี  ที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 

2557 รวมทั้งสิ้น 94 คน และมหาวิทยาลัยไดกําหนดให

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทุกคนกรอกขอมูลภาวะการมี

งานทํานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอบแบบ

สํารวจการมีงานทําและสงขอมูลใหกับมหาวิทยาลัยรวม

ทั้งสิ้น 93 คนคดิเปนรอยละ98.94 ซึ่งมีงานทําและประกอบ

อาชีพอิสระ 90 คน คิดเปนรอยละ 98.90 คิดเปน  4.94 

คะแนน 

2.2-0-1 ส รุ ป จํ า น ว น ผู ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ า ม

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยสํานัก

ส ง เ ส ริ ม และวิ ช าการง านทะ เบี ยน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  

ขอมูลพื้นฐาน 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด 
ผลการ

ดําเนินงาน 

1. จํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสาํรวจการไดงานทํา คน 93 

2. จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 94 

3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 98.94 

4. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทํากอนเขาศึกษา คน 1 

5. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําทั้งหมด คน 90 

6. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 45 

7. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน 1 

8. เงินเดือนหรือรายไดตอเดือนของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ 

บาท 11,872 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรอืภายใน 1 ป รอยละ 98.90 

 

วิธกีารคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

   =    90   x 100  = รอยละ 98.90 

            91 

2. ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กาํหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 

   = รอยละ 98.90 x 5 = 4.94 คะแนน 

   100 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลเุปาหมาย 

ป 2557 ป 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป 

รอยละ 90 - รอยละ 98.90 

คดิเปน 4.94 

คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.2 

จุดแข็ง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกที่ทําใหนักศึกษาของหลักสูตรรูจักแหลงงานทีต่นเอง

สามารถเขาไปทํางานไดภายหลังการเสร็จการศึกษา เชน การสงนักศึกษาออกสงัเกตการณในหนวยบริการตาง ๆ

ตลอดระยะเวลา 4 ป ที่ศึกษาอยูในหลักสูตร อีกทัง้ยงัมีจดักิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จําเปน

ในการปฏิบัตงิานใหกับนักศึกษา เชน โครงการเตรียมความพรอมสูเสนทางวิชาชพีเปนตน 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ไมม ี

จุดที่ควรพัฒนา 

 แมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจะมีระบบและกลไกที่ทําใหนักศึกษาของหลักสูตรรูจักแหลง

งานมากขึ้น แตก็ยังพบวาบัณฑิตยังมีความกังวลเกี่ยวกับการวางงาน ทั้งนี้เนื่องจากบัณฑิตยังไมมีความ

มั่นใจในการออกสมัครงาน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการออกสมัครงาน

ใหกับบัณฑิต เชน กจิกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูการทํางาน กิจกรรมเพิ่มทักษะ

การเขียนการเขียนประวัติสวนตัว (Resume) ในการสมัครงาน และเทคนิคในการสอบสัมภาษณงาน เปนตน 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 4.67 

2.2 รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 4.94 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 4.80 



14 

 
องคประกอบที3่  นักศึกษา 

 

ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา 
 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ  
 

คําอธิบายตัวบงชี้ คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ แต

ละหลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจําเปนตองมีการกําหนด

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร  การกําหนดเกณฑที่

ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลองกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่

กําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาใหได

นักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมี

เวลาเรียนเพียงพอ เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดใน

การรายงานการดําเน ินงานตามตัวบงชี ้นี ้ใหอธ ิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ

ดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นางสาวธมนวรรณ  ตะสัย โทรศัพท  : 088-8943246 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 
 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมี

แนวคิดใน

การกํากับ

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมี

กลไก 

- ไมมีการนาํ

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมกีาร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติ

ที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิง

ประจักษยืนยนั 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถให

เหตุผลอธิบาย

การเปนแนว

ปฏิบัติที่ดไีด

ชัดเจน 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การรับนักศึกษา 

เปาประสงค 

          หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีนักศึกษาเขาเรยีนในหลักสูตรครบตามจํานวนที่กําหนดไว นักศึกษา

ทุกคนมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรตองการ และมีศักยภาพในการเรียนเพื่อสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่

หลักสูตรกําหนด 

การวางแผน (P) 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 

เหมาะสม เชื่อถือได มีความโปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเขาเรียน ทั้งเพื่อใหไดนักศึกษาเขา

เรยีนในหลักสูตรครบตามจํานวนและครบตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกําหนดไว โดยดําเนินการดังนี ้

1. อาจารยประจําหลักสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนดจํานวนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 

โดยนําผลการประเมินการรับนักศึกษาในป 2557 มาประกอบการพิจารณาในการกําหนดเปาหมายจํานวนรับ

นักศึกษา จํานวน 80 คน โดยคํานึงถึงความตองการของตลาดแรงงาน จํานวนและความพรอมของอาจารยประจํา

ที่มีอยูความพรอมของสถานที่และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีการกําหนดเกณฑการรับนักศึกษาที่

สะทอนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน  และสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร 

คอื ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ

เทียบเทา หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาดานวิทยาศาสตรสุขภาพและมีคุณสมบัติอื่นครบถวนตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตร ี

(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 1 การรับเขาศึกษา 
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ผลการดําเนนิงาน 

 

2. ดําเนินการรับนักศึกษาโดยใชกระบวนการของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา ภายใตการดูแลของสํานัก

สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในกระบวนการรับนักศึกษา ทั้งนี้

เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีศักยภาพและตรงตามความตองการของหลักสูตร ซึง่มีการรับสมัคร 3 รูปแบบ คอื 

                   1)  แบบโควตาเรียนดี จํานวนรอยละ 50  โดยคัดเลือกจากนักเรยีนสายวิทยาศาสตร-คณติศาสตร 

ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไมต่ําวา 2.50 และสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจํา

หลักสูตรผานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

                  2) แบบภาคี 5 สถาบัน จํานวนรอยละ 50 โดยรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แหง อัน

ประกอบดวย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยขอสอบ

มาตรฐานกลาง สอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตรผานโปรแกรม

วิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 3) หากจํานวนนักศึกษาไมครบตามจํานวนที่กําหนดในขอ 1) และ 2) จะเปดรับสมัครคัดเลือกตรง 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยขอสอบของมหาวิทยาลัย มีการแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสูตรเปนคณะกรรมการในการออกขอสอบ และมีการสอบสัมภาษณโดยคณะกรรมการที่มา

จากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตรผานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย 

สําหรับการสอบสัมภาษณในแตละครั้ง คณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารยประจําหลักสูตร 

จะมีหลักเกณฑการพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะหแกปญหา และเจตคติตอวิชาชีพ  

โดยการสอบสัมภาษณจะเปนการพูดคุยเพื่อสังเกตพฤติกรรม ความพรอม ความตั้งใจตอการเรียนในหลักสูตร 

รวมถึงการพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นตนทั้งดานวิชาการ (ความรูพื้นฐาน) และ/หรือประสบการณ กิจกรรมที่

จําเปนตอการเรยีนในหลักสูตร 

การดําเนินงาน (D) 

ดําเนินการตามแผนที่ไดกําหนดไว 

การประเมินผลการดาํเนินการ (C) 

เมื่อทําการรับนักศึกษาแลว อาจารยประจําหลักสูตรไดรวมกันประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลการรับ

นักศึกษา ซึ่งพบวาจํานวนนักศึกษาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในหลักสูตร นั่นคือในปการศึกษา 2558 มีจํานวน

นักศึกษาเขามาเรียนในหลักสูตรทั้งสิ้น 81 คน ซึ่งถาพิจารณาดูจํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนในหลักสูตรในแตละป

การศึกษาก็พบวาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวทุกป แตจากขอมูลการสัมภาษณในปการศึกษา 2557 ที่พบวา 

นักเรยีนหลายคนพลาดโอกาสในการสมัครเขาศึกษาแบบโควตาเรียนดีไป เนื่องจากไมรับทราบขอมูลของหลักสตูร 

ในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา อาจารยประจําหลักสูตรจึงรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการแกปญหาดังกลาว ดวยการประชาสัมพันธหลักสูตรโดยใชศิษยเกาและ

ศิษยปจจุบันเปนสื่อกลาง เพราะจากขอมูลพบวานักศึกษาสวนใหญที่ผานการสอบคัดเลือกจากทั้ง 3 รูปแบบของ

กระบวนการรับนักศึกษานั้นมาจากสถานศึกษาที่อยูในบัญชรีายชื่อที่ศิษยเกาและศิษยปจจุบันสําเร็จการศึกษามา 

ซึ่งผลดําเนินงานดังกลาวที่ผานมาสงผลใหในปการศึกษา 2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีจํานวน

นักศึกษาเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว แตอาจารยประจําหลักสูตรก็มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาควรเพิ่มการ
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ประชาสัมพันธหลักสูตรไปยังสถานศึกษาตางๆ ที่นอกเหนือจากสถานศึกษาที่อยูในบัญชีรายชื่อที่ศิษยเกาและศษิย

ปจจุบันสําเร็จการศึกษามา เพื่อใหนักเรียนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรมากขึ้น เชน การออกRoad show 

และควรปรับปรุงเว็บไซตของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพใหเปนปจจุบัน เพิ่มขอมูลตาง ๆ ของหลักสูตรให

นักเรยีนรับทราบมากขึ้น และในขั้นตอนการสอบสัมภาษณควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสอบถามประเด็นตาง ๆ ท่ี

นักศึกษาสนใจ เชน สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ทุนการศึกษา และโอกาสความกาวหนาและผลความสําเร็จของบัณฑิต

ที่เรียนจบ เพื่อสรางความมั่นใจทางการศึกษาใหกับนักเรียนและผูปกครอง 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากผลการดําเนินงานดานการรับนักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2558 

ที่ผานมา อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มีความเห็นรวมกันวาจะเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น เชน วิธีการสงเอกสาร  การประชาสัมพันธผาน

สื่อวิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ  การประชาสัมพันธผานสื่อในทองถิ่น การออก road show ในสถานศึกษา การปรับปรุงเว็บ

ไซทของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพใหทันสมัยและเปนปจจุบัน เพื่อประชาสัมพันธโครงสรางหลักสูตร 

กิจกรรมหลักสูตร และศิษยเกาที่ประสบความสําเร็จ เปนตน และเสนอใหทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จัดหาทุนการศึกษาแบบใหเปลา สําหรับนักศึกษาที่เรียนดีแตยากจน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับนักเรียน 

สวนในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ จะแจงใหอาจารยผูสอบสัมภาษณทราบเปนแนวปฏิบัติวาจะตองเปดโอกาสให

นักศึกษาไดสอบถามประเด็นตาง ๆ ที่นักศึกษาสนใจ เพื่อสรางความมั่นใจทางการศึกษาใหกับนักเรียน 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

เปาประสงค  

นักศึกษาใหมของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สามารถปรับตัวเขาสูระบบการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความพรอมในการเขาศึกษาในชั้นปที่ 1 ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต

ในและนอกร้ัวมหาวิทยาลัย  

การวางแผน (P) 

ในปการศึกษา 2558 อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตรวมกับโปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสํานักสงเสรมิวิชาการ

และงานทะเบียน มีการวางแผนดําเนินการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาใหม ดังนี ้

1. จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการโดยสอนเสริมรายวิชาคณิตศาสตรและเคมี ซึ่งเปนรายวิชาที่

นักศึกษาสวนใหญคอนขางมีพื้นฐานนอย โดยกอนและหลังเรียน นักศึกษาจะตองทําแบบทดสอบเพื่อวัดผลการ

พัฒนาทางวิชาการ 

2. จัดกิจกรรม sci& tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ 58 ณ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลา 

เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษารุนพี่ รุนนอง อาจารย และเพื่อนรวมชั้นปในคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี โดยใหนักศึกษามีโอกาสไดรวมกันทํากิจกรรมนันทนาการตาง ๆ ฝกการแกปญหา การเปนผูนํา การ

กลาแสดงออกในทางที่เหมาะสม การปรับตัวเขากับรุนพี่และเพื่อนรวมชัน้ป เปนตน  

3. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 โดยจัดประชุมพบปะผูปกครองเพี่อ

เตรียมความพรอมและทําความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การจัดระบบปรึกษา     

แนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลประสานงานกับอาจารยผูสอนและผูปกครองในกรณีที่มีปญหา 
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หลักสูตรมีคูมือการลงทะเบียนเรียนและมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในวัน

ปฐมนิเทศนักศึกษา และมีคูมือแผนการเรียนตามโครงสรางหลักสูตรใหกับนักศึกษา และอาจารยประจําหลักสูตร

ทุกทานไดมีการตอบขอซักถามและชวยแกปญหาจากนักศึกษาที่มีขอสงสัยหรือปญหาจากการเขาเรียน เชน การ

เทียบโอนรายวิชา การเบิกคารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อ

การศึกษา (กยศ.) เปนตน 

4. จัดกิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ โดยเชิญวิทยากร

จากโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและศูนยปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย เขต 12 สงขลา มาใหความรูและสอนทักษะการใชหองปฏิบัติการ สารเคมี และอาคารเรียนอยาง

ปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีอุบัติภัย เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสไดฝกซอมการหนีภัย การปฐมพยาบาล และ

การใชถังดับเพลิง เปนตน 

การดําเนินงาน (D) 

ดําเนินการตามแผนที่ไดกําหนดไว 

การประเมินผลการดาํเนินการ (C) 

 จากการดําเนินงานเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหกับนักศึกษาใหมช้ันปที่ 1 อาจารยประจําหลักสูตร

ทุกคนรวมกันประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน สรุปผลโดยภาพรวมพบวาทุกกิจกรรมที่ดําเนินการกอใหเกิด

ประโยชนแกนักศึกษา และทําใหนักศึกษามีความพรอมในการเขาศึกษาชัน้ปที่ 1 มากขึ้น แตยังพบปญหาเกิดขึ้นใน

แตละกิจกรรม ดังตอไปนี้ 

1. กิจกรรมเรียนปรับความรูพื้นฐานทางวิชาการ จากรายงานสรุปผลการสอบ Pre-test และ Post-test 

ของนักศึกษาจากการเรียนปรับความรูพื้นฐานทางวิชาการ พบวา นักศึกษาใหมของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต มีผลรวมของคะแนนสอบวัดผลในระดับที่เพิ่มขึ้นจากกอนเรยีนและจากสถิติของสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนพบวานักศึกษาชั้นปที่ 1 มีปญหาการตกออก การเพิกถอนรายวิชา และการเรียนซ้ําลดลงจากป

การศึกษา 2557 แตอยางไรก็ตาม ยังพบปญหา คือ 1) นักศึกษายังเขารวมไมครบรอยละ 100 ซึ่งอาจจะเกิดจาก

นักศึกษายังไมเห็นความสําคัญของกจิกรรม 2) ชวงเวลาและงบประมาณในการจัดกิจกรรมมีจํากัดทําใหการสอน

เสริมทําไดเพียง 2 วิชา ซึ่งยังมีวิชาอื่น ๆ ที่ควรเสริมดวย เชน ภาษาอังกฤษ ชีววิทยา และคอมพิวเตอร และ 3) 

หองเรยีนมีจํากัด ทําใหตองจัดการสอนเสริมเปนกลุมใหญ ๆ ซึ่งไมเอื้อตอการเรยีนรูของนักศึกษา  

2. กิจกรรม sci& tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ 58 พบวากิจกรรมดังกลาวกอใหเกิดความรัก ความ

สามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหวางรุนพี่ รุนนอง อาจารย และเพื่อนรวมชั้นปในคณะมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม 

ยังพบปญหา คือ กิจกรรมดําเนินการจัดในภาพรวมของคณะ ซึ่งรุนพี่ อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารย

ประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไมไดเขารวมโครงการทุกคน จึงทําใหนักศึกษาไดรูจักและทํากิจกรรม

รวมกับรุนพี่และอาจารยบางคนเทานั้น 

3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 พบวา กิจกรรมดังกลาวทําใหนักศึกษาใหม

มีความเขาใจเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมากขึ้น สวนผูปกครองมีความมั่นใจในการสง

บุตรหลานเขาศึกษาในหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม การเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของ

นักศึกษาและผูปกครองเพียงวันเดียว ไมสามารถไขขอของใจหรอือธิบายแนวทางการแกปญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด

อยางครอบคลุมได โดยเฉพาะเรื่องโครงสรางหลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา 
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และการเทยีบโอนรายวิชา ซึ่งมักจะตองเจอกับสถานการณกอนจึงจะมองเห็นปญหาหรือมีประเด็นขอสงสัย  

4. กิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ พบวานักศึกษามีความ

มั่นใจ และสามารถใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนไดอยางถูกตองและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น แตประเด็นปญหาที่พบ

คือ การจัดกิจกรรมดังกลาวจัดในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งจะเปนการรวมกลุมนักศึกษา

เปนกลุมใหญ ๆสงผลใหสภาพแวดลอมไมเอือ้ตอการเรยีนรู อีกทั้งการฝกทักษะไมสามารถสงเสริมใหนักศึกษาได

ทดลองฝกปฏิบัติทุกคน เนื่องจากมีระยะเวลาและงบประมาณที่คอนขางจํากัด 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากผลการดําเนินงานดานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2558 อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีความเห็นรวมกันวาควรมีการพัฒนา

กระบวนการดําเนินงานในแตละกิจกรรมในปการศึกษาตอไป เพื่อใหไดผลลัพธที่เปนประโยชนสูงสุดตอนักศึกษา 

ดังตอไปนี ้

1. กิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ อาจารยประจําหลักสูตรเสนอใหรวมกับคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองผานการทดสอบวัดความรูพื้นฐานกอน เพื่อประเมินวานักศึกษาแตละคน

มีพื้นฐานรายวิชาใดนอยบาง โดยการกําหนดเกณฑมาตรฐานเอาไว ถานักศึกษาคนใดทดสอบผานเกณฑก็ไม

จําเปนตองเขารับการเรยีนปรับพื้นฐาน สวนนักศึกษาที่ทดสอบไมผานในรายวิชาตางๆ อาจารยประจําหลักสูตรจะ

รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดกลุมนักศึกษาเพื่อเขารับการเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาที่ทดสอบไม

ผานโดยจัดเปนกลุม ๆ เล็กไมเกิน 40 คน และกําหนดสัดสวนการเขาเรียนเอาไว ถานักศึกษาคนใดเรียนไมครบ

ตามที่กําหนดก็จะตองมีมาตรการติดตามตอเนื่อง อีกทั้งเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดสรรระยะเวลา

และงบประมาณในการจัดกิจกรรมใหมากขึน้ เพื่อใหกิจกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยางแทจริง  

2. กิจกรรม sci& tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ 58 อาจารยประจําหลักสูตรลงความเห็นวากิจกรรม

ดังกลาวของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกิจกรรมที่ดี แตเนื่องจากนักศึกษารุนพี่ อาจารยประจําหลักสูตร 

และอาจารยประจําโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไมไดเขารวมโครงการทุกคน อาจารยประจําหลักสูตรจึง

เสนอวาควรมีการจัดกิจกรรมดังกลาวในระดับโปรแกรมวิชาดวย ภายใตชื่อ “สานสัมพันธนองพี่วิทยาศาสตร

สุขภาพ” เพื่อใหนักศึกษาและอาจารยทุกคนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพมีการทํากิจกรรมรวมกัน กอเปน

ความสนิทสนมกลมเกลียว ผูกพันเหนียวแนนเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  

3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 อาจารยประจําหลักสูตรลงความเห็นวา 

กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่ดี แตการเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมของนักศึกษาและผูปกครอง

เพียงวันเดียว อาจไมสามารถไขขอของใจหรอือธิบายแนวทางการแกปญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดอยางครอบคลุมได 

โดยเฉพาะเรื่องโครงสรางหลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา และการเทียบโอน

รายวิชา ซึ่งมักจะตองเจอกับสถานการณกอนจึงจะมองเห็นปญหาหรือมีประเด็นขอสงสัย ดังนั้นจึงกําหนดให

อาจารยที่ปรึกษาติดตาม กํากับการเรียนของนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบอยางใกลชิด ถามีปญหาใดเกิดขึ้นตอง

รายงานอาจารยประจําหลักสูตรใหรับทราบ เพื่อรวมกันดําเนินการแกไขตอไป 

4. กิจกรรมความปลอดภัยในการใชหองปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ อาจารยประจํา

หลักสูตรลงความเห็นวา กิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่ดี แตควรปรับรูปแบบกิจกรรมที่สามารถทําใหนักศึกษา

ไดทดลองฝกปฏิบัติทุกคน เพื่อเพิ่มทักษะและความชํานาญใหกับนักศึกษาไดอยางคลอบคลุม 
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หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.1-0-1 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ คร้ังที่ 1/2558และ 4/2558 

3.1-0-2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)เรื่อง คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

3.1-0-3 บันทึกขอความสงแผนรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2558 

3.1-0-4 ขั้นตอนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2558 

3.1-0-5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณนักศึกษาประจําปการศึกษา 2558 

3.1-0-6 สรุปยอดจํานวนนักศึกษาแรกเขา ปการศึกษา 2558 

3.1-0-7 ประมวลภาพกิจกรรม Road show และ Open House ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.1-0-8 โครงการปรับความรูพืน้ฐานนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 

3.1-0-9 โครงการ Sci& Tech ผูกพันสานสัมพันธนองพี่ ประจําปการศึกษา 2558 

3.1-0-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 

3.1-0-11 คูมือนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2558 

3.1-0-12 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการความปลอดภัยในการใชอาคารเรียน หองปฏิบัติการและภัยธรรมชาต ิ

3.1-0-13 รายงานสรุปผลการสอบ Pre-test และ Post-test ของนักศึกษาจากการเรียนปรับความรูพืน้ฐาน 

3.1-0-14 รายงานสรุปผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

การรับนักศึกษา 3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน    
 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.1 

จุดแข็ง 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบการรับนักศึกษาที่ชัดเจนและเหมาะสม ทําใหไดนักศึกษาที่มี

คุณภาพสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และยังมีการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการและการใชชีวิต

ใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชชีวิตในระหวางที่ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ไมม ี

จุดที่ควรพัฒนา 

 นักเรยีนในโรงเรยีนตาง ๆ ยงัมีความรูเกี่ยวกับหลักสตูรนอย และการประชาสมัพันธยังคงอยูในวงแคบ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น เชน การประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การสงเอกสารประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนตาง ๆ และการประชาสัมพันธผาน

กิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา และควรมีการปรับปรุงเว็บไซตของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพใหเปนปจจุบัน 
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เพิ่มขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรใหมากขึ้น และในขั้นตอนการสัมภาษณนักศึกษาเขาใหม หลักสูตรควรมีการให

ขอมูลและเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับนักศึกษามากขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ (P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความพรอม

ทางการเรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมี

ความสุข อัตราการลาออกกลางคันนอยในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการ

พัฒนาความรู ความสามารถในรูปแบบตางๆ ทั ้ง กิจกรรม ในหอง เ รียนและนอก

หองเรียน  มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจติสํานึกสาธารณะ  มีการวางระบบการ

ดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปองกัน

หรอืการบรหิารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่

หลักสูตรกําหนด รวมทั้งการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการ

เรียนรูที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหได

มาตรฐานสากล ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือ

แสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

- การควบคุมดูแลการใหคําปรกึษาวิทยานิพนธแกบัณฑติศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที ่21 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหนักศึกษาเรยีนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นางสาวธมนวรรณ  ตะสัย โทรศัพท  : 088-8943246 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 
 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมี

แนวคิดใน

การกํากับ

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไมมีขอมู

หลัก 

ฐาน 

 

- มีระบบมี

กลไก 

- ไมมีการนาํ

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมกีาร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวน 

- การ 

- มีการ

ปรับปรุง/

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดไีด

ชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

การควบคุม การดูแล ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

เปาประสงค 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ มีระบบและกลไกการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและดานอื่น 

ๆ ใหแกนักศึกษา สามารถลดความเสี่ยงดานการเรียนและเรื่องสวนตัวที่จะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูและ

การเรียนของนักศึกษา และทําใหนักศึกษาสามารถใชชีวิตในระหวางการเรียนไดอยางมีความสุข ลดอัตราการ

ลาออกกลางคัน และสามารถจบการศึกษาไดตามระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร 

การวางแผน (P) 

ในปการศึกษา 2558 อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตรวมกับกองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการวางระบบและกลไกการควบคุมดูแล ใหคําปรึกษาทางดานวิชาการและดานอื่นๆ 

ใหแกนักศึกษา โดยดําเนินการดังตอไปนี ้

1. อาจารยประจําหลักสูตรเสนอชื่ออาจารยผานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไปยังกองพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อดําเนินการแตงตั้งเปนอาจารยที่ปรึกษาใหกับนักศึกษาของหลักสูตรใน

แตละชั้นป 

2. จัดประชุมอาจารยที่ปรึกษา ในกรณีอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 เพื่อชี้แจงบทบาทหนาที่

ของอาจารยที่ปรึกษา  พรอมทั้งมอบคูมืออาจารยที่ปรกึษาเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที ่

3. อาจารยที่ปรึกษาเริ่มปฏิบัติหนาที่ของตนเอง เชน ดําเนินการจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนักศึกษา จาก

การพบปะพูดคุยกับนักศึกษาโดยตรง และการแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ ผลการเรียน จุดแข็งจุดออน

นักศึกษาแตละคนในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา และปฏิบัติหนาที่ใหคําปรึกษาดานการเรียน และ

เรื่องสวนตัวที่จะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของนักศึกษา รวมทั้งมีการจัดการความเสี่ยงใหกับนักศึกษาที่มี

ผลการเรียนต่ํา มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือสําเร็จการศึกษาชาเปนรายกรณี โดยมีการจัดคาบ homeroom 

ในทุก ๆวันพุธ เวลา 15.00 –17.00 น. ตลอดภาคเรียน เพื่อใหนักศึกษาไดพบปะกับอาจารยที่ปรึกษาอยางเปน



24 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ทางการ นอกจากนี้อาจารยที่ปรึกษายังสามารถสรางชองทางการติดตอสื่อสารกับนักศึกษาไดอยางหลากหลาย

และกวางขวางมากยิ่งขึ้น เชน Facebook, line, Classstart, และระบบสารสนเทศของสํานักวิชาการและงาน

ทะเบียน เปนตน ซึ่งถาหากนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษามีขอสงสัยหรือเกิดปญหาและไมสามารถตัดสินใจ

หรือไมมั่นใจในการใหคําปรึกษาก็สามารถขอรับการชวยเหลือจากฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของไมวาจะเปนหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ กองพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดตลอด  

4. อาจารยที่ปรึกษาจัดทํารายงานการปฏิบัติหนาที่อาจารยที่ปรึกษาในแตละภาคการศึกษาเสนอให

อาจารยประจําหลักสูตร และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทราบ เพื่อใชเปนขอมูลในการ

วางแผนจัดระบบการควบคุม การดูแล  ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหดียิ่งขึ้นตอไป 

การดําเนินงาน (D) 

ดําเนินการตามแผนที่ไดกําหนดไว 

การประเมินผลการดาํเนินการ (C) 

จากการกํากับ ติดตามการปฏิบัติหนาที่ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาของ

อาจารยที่ปรกึษา ผลการดําเนินงานพบวา สามารถลดความเสี่ยงดานการเรียนและเรื่องสวนตัวที่จะมีผลกระทบ

ตอชวีิตความเปนอยูของนักศึกษาไดเปนอยางดี ซึ่งดูไดจากอัตราการคงอยูของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 

2557 อีกทั้งจากผลการประเมินความพึงพอใจดานการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวของ

นักศึกษา พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.16) ทั้งนี้อาจเปนเพราะการมี

ระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา ทําใหนักศึกษามีความใกลชดิ สนิทสนม และกลาที่จะปรึกษาปญหา

ตางๆ ของตนเองมากขึ้น ทําใหปญหาที่นักศึกษาตองพบเจอในระหวางที่ศึกษาไดรับการแกไขอยางรวดเร็วและ

ทันทวงที โดยเฉพาะดานการเรียน ซึ่งอาจารยที่ปรึกษารวมกับนักศึกษาจะดูแลตั้งแตวางแผนและควบคุมการ

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาตางๆ ในแตละภาคการศึกษาเพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน

หลักสูตร ตลอดจนติดตามกํากับการลงทะเบียนเรียน การชําระคาลงทะเบียน การเทียบโอนรายวิชา และการ

เพิ่ม-ถอนรายวิชา ซึ่งเปนประเด็นปญหาที่พบในปการศึกษา 2557 นั่นคือนักศึกษามีการไปเพิ่มถอนรายวิชาเอง 

โดยไมไดแจงการเพิ่มถอนดังกลาวแกอาจารยที่ปรึกษา ทําใหเกิดผลกระทบตอแผนการเรียนของนักศึกษาที่

อาจจะไมสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดอาจารยประจําหลักสูตรจึงรวมกับสํานักวิชาการและงาน

ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แกไขปญหาดังกลาวโดยกําหนดใหการเพิ่ม-ถอนรายวิชาของนักศึกษา

จะตองผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และในกรณีที่นักศึกษาตกคางในรายวิชาใด อาจารยที่ปรึกษา

จะแจงขอมูลมายังอาจารยประจําหลักสูตรในการพิจารณาเปดรายวิชาที่นักศึกษาตกคาง เพื่อใหนักศึกษาสามารถ

ลงเรียนในรายวิชาตอเนื่องอื่นๆ ตอไปได สวนประเด็นปญหาที่พบในปการศึกษา 2558 เพิ่มเติมคือการกําหนดให

การเพิ่ม-ถอนรายวิชาของนักศึกษาจะตองผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา แตไมผานอาจารยประจํา

หลักสูตร ทําใหหลักสูตรมีขอมูลที่ไมเปนปจจุบันในการใชติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดย

ภาพรวม 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากผลการดําเนินงานดานควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ อาจารยประจําหลักสูตรลงความเห็นรวมกันวา ระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารยที่
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ปรกึษายังเปนสิ่งจําเปนในการควบคุม ติดตาม และใหการดูแลชวยเหลือนักศึกษาอยางใกลชดิและทันทวงทีตลอด

ระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร แตเพื่อเปนการพัฒนาระบบใหดีขึ้น อาจารยที่ปรึกษาควรมีชองทางการ

ติดตอสื่อสารกับนักศึกษาที่หลากหลาย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการชวยเหลือนักศึกษา สวนการเพิ่ม-

ถอนรายวิชา อาจารยประจําหลักสูตรยังคงเห็นวาจะตองผานการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา แตภายหลังจาก

การหมดเวลาในการเพิ่ม-ถอนรายวิชา อาจารยที่ปรึกษาจะตองรายงานขอมูลการเพิ่ม-ถอนรายวิชาของนักศึกษา

ที่ตนเองรับผิดชอบดูแล พรอมทั้งเหตุผลประกอบ มายังหลักสูตรเพื่อเก็บไวเปนขอมูลในการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยภาพรวมตอไป 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เปาหมาย 

 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตไดรับการพัฒนาศักยภาพใหมีคุณลักษณะที่พึงตามที่

หลักสูตรกําหนดไว อันไดแก 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เปนผูนําดาน

สุขภาพของทองถิ่น และมีวิถีเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม เปนพลเมืองดีของชาติ 2. วิเคราะหสถานการณดาน

สุขภาพในชุมชนไดอยางเปนองครวมและใชขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิจัย และผลการจัดการความรู เพื่อการ

สงเสริมสุขภาพ การปองกัน และการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น 3. วางแผนและ

ปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไป และเฉพาะทางไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการประสานงาน การมีสวนรวมของ

ชุมชน และเครอืขายความรวมมือระดับทองถิ่นและระดับอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สามารถพัฒนาตนเองดานวิชาการอยางตอเนื่องและศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได ตลอดจนมีทักษะที่จําเปนตอ

การเรียนรูและการทํางานในศตวรรษที่ 21 อันประกอบไปดวย 3R ไดแก Reading (อานออก), (W)Riting (เขียนได), 

และ (A)Rithemetics (คิดเลขเปน) และ 7C ไดแก Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมี

วิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา)Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 

Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) Collaboration, 

Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา)Communications, 

Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) Computing and ICT 

Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะ

อาชพี และทักษะการเรยีนรู) 

 

 

การวางแผน (P) 

ในปการศึกษา 2558 อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตรวมกับโปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยกองพัฒนานักศึกษา 

มีการวางแผนดําเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 ใหกับนักศึกษา ดังนี ้

1. จัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนานักศึกษา เชน จัดหาทรัพยากร สื่อการสอน วัสดุอุปกรณให

เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด เพื่อพัฒนา

ศักยภาพและเสริมสรางความรู ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางดานสาธารณสุขศาสตร  พรอมทั้งเสนอคําสั่ง



26 

 

ผลการดําเนนิงาน 

แตงตั้งใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยประจําทุกทานรวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินการ ซึ่ง

ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมฝกประสบการณวชิาชีพทางสาธารณสุขศาสตร กิจกรรมการออกภาคสนาม

เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะและประสบการณทางสาธารณสุขศาสตร  กิจกรรมบริการทันต

สุขภาพในชุมชนกิจกรรมการศึกษาดูงานเวชศาสตรฟนฟูในงานสาธารณสุขชุมชน กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพิ่ม

ความพรอมใหนักศึกษาในการเขาสูเสนทางวิชาชีพสาธารณสุข กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอม

ดานการจัดบริการสาธารณสุข และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานวิทยาศาสตร

สุขภาพ เปนตน 

3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา คอื “เปนคนดี มีทักษะชีวติ มีจิตสาธารณะ” ไดแก กจิกรรมบรรยายพิเศษเรื่องโตไปไมโกง กิจกรรมชมรม

วิทยสุขภาพสัมพันธ กิจกรรมคณะวิทยสวยดวยมือเรา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวายน้ําเปนเลนน้ําปลอดภัย 

กิจกรรมบริจาคโลหิต และกจิกรรมศิษยไหวครูและอัญเชญิตราพระลัญจกร เปนตน 

4. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ไดแก กิจกรรมแขงขันกีฬาสี

ภายในคณะ "ใบสีทองเกมส" กจิกรรม Sci& Tech มุงสูประชาคมอาเซียน กิจกรรมอบรมเชงิปฏิบัติการทักษะการคิด

วิเคราะหเชิงตัวเลขและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมอบรมผูนํานักศึกษา กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจําวัน กิจกรรมงานวัฒนธรรมสัมพันธ "วิถีวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น" และกิจกรรมเสวนาเรื่องมั่นใจเดินหนาสูอาชพี เปนตน  

5. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสริมสรางความตระหนักและรวมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก 

กิจกรรมแขงขันการทําขนมไทยและแขงขันการทําอาหารทองถิ่น กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมการถวาย

เทียนพรรษา กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ กิจกรรมมอบตัวเปนศิษย และมอบเสื้อปฏิบัติการภาคสนามของโปรแกรม

วิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนตน 

6. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสริมสรางทักษะและประสบการณทางวิชาการ ดวยการแสดงผลงานของ

นักศึกษาสูชุมชน ไดแก กิจกรรมการประชุมวิชาการประจําปโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กิจกรรมประชุม

วิชาการเสนอผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกิจกรรมราชภัฏวิชาการ เปนตน

นอกจากนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดพัฒนาตนเองทางดานวิชาการในระดับ

ที่สูงขึน้ โดยรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวางแผนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไปนําเสนอผลงาน

วิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติอีกดวย 

 

การดําเนินงาน (D) 

ดําเนินการตามแผนที่ไดกําหนดไว 

การประเมินผลการดาํเนินการ (C) 

 จากการติดตามผลการดําเนินงานดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสรมิสรางทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 พบวากระบวนการจัดกิจกรรมโดยสวนใหญเปนไปตามแผนที่วางไว มีบางกิจกรรมที่ตองเลื่อน

กําหนดการเนื่องจากกิจกรรมทับซอนกัน โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดโดยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ แตทุก

กิจกรรมก็สามารถดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามที่กําหนดไวทั้งหมด และเมื่อประเมินผลลัพธของกิจกรรมตาง ๆ 

พบวา นักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติสวนใหญมีความรู ความเขาใจ ประสบการณและมีทักษะ
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ผลการดําเนนิงาน 

ตาง ๆ ทางวิชาการและการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนความสามัคคีในหมูคณะมากขึ้น วัดผลไดจากความ

พึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาที่พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจอยูในระดับมากถึงมากที่สุด 

และสังเกตจากความมั่นใจในการกลาแสดงออกทางวิชาการของนักศึกษา ความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ 

และการเขารวมกิจกรรมโดยสามารถปฏิบัติการในบทบาทของผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ แตอยางไรก็

ตาม อาจารยประจําหลักสูตรเห็นวากิจกรรมสวนใหญของกองพัฒนานักศึกษา และคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มักจะกําหนดกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งเมื่อตองเขารวมกิจกรรมมากเกินไปสงผลกระทบ

ตอการเรียนของนักศึกษาได 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

 จากผลการดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันสรุปขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึน้ ดังนี ้ 

 1. ใหโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกองพัฒนานักศึกษา 

จัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 อยางเพียงพอและตอเนื่อง 

 2. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพทบทวนและจัดกิจกรรมทาง

วิชาการเพื่อเสริมสรางความรู ประสบการณ และทักษะที่จําเปนในศาสตรสาธารณสุขใหครอบคลุมมากขึ้น และ

เปนไปตามศักยภาพและความจําเปนของแตละชัน้ป ตลอดจนวางแผนการจัดกิจกรรมไมใหทับซอนกับกิจกรรมอื่น

ของกองพัฒนานักศึกษา และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหกิจกรรมสามารถดําเนินไปตามแผนที่

กําหนดไว  

 3. เสนอใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกองพัฒนานักศึกษา ปรับลดกิจกรรมที่ซ้ําซอน 

โดยเฉพาะในนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่กําลังอยูในชวงของการปรับตัวเขาสูการเรยีนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งหากมีการจัด

กิจกรรมเยอะเกนิไป อาจสงผลตอการเรียนและการออกกลางคันของนักศึกษาได 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.2-0-1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ประจําปการศึกษา 2558 

3.2-0-2 โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรกึษา ประจําปการศึกษา 2558 

3.2-0-3 คูมืออาจารยที่ปรึกษา 

3.2-0-4 แบบฟอรมบันทึกขอมูลนักศึกษา 

3.2-0-5 ตัวอยางชองทางการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยที่ปรกึษากับนักศึกษา 

3.2-0-6 แบบฟอรมรายงานการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

3.2-0-7 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวของนักศึกษา 
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หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.2-0-8 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ คร้ังที่ 1/2558 และ 2/2558 

3.2-0-9 คูมือเบิกจายงบประมาณประจําป 2559 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

3.2-0-10 ประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง การสนับสนุนคาใชจายสําหรับนักศึกษาระดับ   

ปริญญาตรีในการนําเสนอผลงานวิจัย 

3.2-0-11  โครงการพัฒนานักศึกษา 

3.2-0-12 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม/โครงการของนักศึกษา 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.2 

จุดแข็ง 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา เพื่อควบคุม ติดตาม 

และใหการชวยเหลือนักศึกษาอยางใกลชดิและทันทวงที 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 อาจารยที่ปรึกษาควรมีชองทางการติดตอกับนักศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มชองทางในการเขาถึง

อาจารยที่ปรกึษา 

จุดที่ควรพัฒนา 

 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังมีความซ้ําซอนกัน และสวนใหญเปนกิจกรรมที่จัดใหกับนักศึกษาชั้น   

ปที่ 1 ซึ่งการใหนักศึกษารวมกจิกรรมที่มากเกินไป อาจสงผลกระทบตอการเรียนได 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 ควรมีการปรับลดกจิกรรมที่ซ้ําซอนลง และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ควรคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพและ

ความจําเปนของนักศึกษาแตละชัน้ปอยางแทจริง 
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของ

นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามี

ความพึงพอใจตอหลักสูตรและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาในการรายงานการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้นีใ้หอธิบายกระบวนการหรอืแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี ้

- การคงอยู 

- การสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของนักศึกษา 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้ : นางสาวธมนวรรณ  ตะสัย โทรศัพท  : 088-8943246 

ผูจัดเก็บขอมูล : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 
 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมกีาร

รายงานผล

การ

ดําเนินงาน 

- มีการ

รายงานผล

การ

ดําเนินงานใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

-มีการ

รายงานผล

การ

ดําเนินงาน

ครบทุกเร่ือง

ตาม

คําอธิบายใน

ตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผล

การ

ดําเนินงานที่

ดีขึ้นในบาง

เรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงาน

ครบทุกเร่ือง

ตามคําอธิบาย

ในตัวบงชี ้

- มีแนวโนมผล

การดําเนินงาน

ที่ดีขึ้นในทุก

เรื่อง 

- มีการรายงานผล

การดําเนินงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายในตัวบงชี ้

- มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน

ทุกเร่ือง 

- มีผลการดําเนินงาน

ที่โดดเดน เทียบเคยีง

กับหลักสูตรนั้นใน

สถาบันกลุม

เดียวกัน โดยมี

หลักฐานเชงิ

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายวาเปน

ผลการดําเนินงานที่

โดดเดนอยางแทจรงิ 
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ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 

ป พ.ศ. 

ที่รับเขา 

จํานวน 

เขา 

จํานวน 

สําเร็จ 

คางจบ ออก 

กลางคัน 

2555 53 36 2 15 

2556 93 - - 17 

2557 92 - - 18 

2558 81 - - 14 
 

- นักศึกษาปการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 71.70 

- นักศึกษาปการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 81.72 

- นักศึกษาปการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 80.43 

- นักศึกษาปการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 82.72 

 โดยภาพรวมพบวา อัตราการคงอยูของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขในแตละรุนมีมากกวารอยละ 70 

โดยปญหาที่มีผลกระทบตออัตราการคงอยูของนักศึกษา คือ การออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทั้งนี้

เนื่องจากการนับจํานวนนักศึกษาแรกเขานั้นจะนับจากจํานวนนักศึกษาที่มารายงานตัวและยืนยันการลงทะเบียน

เรียน แตเมื่อมีการเรียนการสอนจะมีนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่ไมมาเรียนเพราะมีที่เรียนอื่น ดังนั้นอาจารยประจํา

หลักสูตรจงึเห็นควรเสนอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาปรับเปลี่ยนเกณฑการนับจํานวนนักศึกษาแรกเขาใหม โดย

เริ่มนับจากจํานวนนักศึกษาที่มาเรียนในหลักสูตรในวันแรกที่จัดการเรียนการสอนสวนชั้นปที่ 2, 3 และ 4 อัตรา

การคงอยูจะสูงขึน้เนื่องจากการออกกลางคันลดลง ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลักสูตรมีการดําเนินการเพื่อควบคุม ดูแล 

ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางใกลชิด โดยผานรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดโครงการปรับพื้นฐานทาง

วิชาการ การจัดระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารยที่ปรกึษา และการจัดสอนเสริมกอนสอบกลางภาคและปลาย

ภาค เปนตน        

อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

         ในปการศึกษา 2558 มีนักศึกษารุนแรก (นักศึกษาที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2555) ของหลักสูตรสําเร็จ

การศึกษา จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 67.92 ซึ่งถือวาคอนขางนอย ทั้งนี้อาจเปนเพราะอัตราการสําเร็จของ

นักศึกษา คดิคํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตอจํานวนนักศึกษาแรกเขา โดยในปการศึกษา 2555 

มีนักศึกษารหัส 5542001 แรกเขา จํานวน 53 คน ซึ่งเปนจํานวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเปนผูมี

สิทธิเรยีนและทําการยืนยันการลงทะเบียนเรียนไว แตในวันแรกที่เปดเรียน มีจํานวนนักศึกษามาเรียนจริงเพียงแค 

43 คน ซึ่งทางหลักสูตรคาดการณวานักศึกษาที่หายไปจํานวน 10 คน กลุมนี้คงไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอืน่ ๆ แทน 

เริ่มปการศึกษา 2556 มีนักศึกษาหายไปจํานวน 4 คน โดยสวนใหญพบวามีปญหาสวนตัว และระดับผลการเรียน
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ผลการดําเนนิงาน 

ไมถึงเกณฑตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากําหนด เปนผลใหมีนักศึกษาคงเหลือจํานวน 39 คน ปการศึกษา 

2557 มีนักศึกษาลาออก 1 คน และขอยายโอนไปเรยีนหลักสูตร ภาค กศ.บป. 2 คน ดวยเหตุผลสวนตัว สงผลใหมี

นักศึกษาคงเหลือในหลักสูตรภาคปกติ จํานวน 36 คน และในปการศึกษา 2558 พบวามีนักศึกษาคงเหลือจํานวน

เทาเดิมนั่นคือ 36 คน และทั้งหมดสามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนดดังนั้นอาจารย

ประจําหลักสูตรจึงเห็นควรเสนอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาปรับเปลี่ยนเกณฑการนับจํานวนนักศึกษาแรกเขา

ใหม โดยเริ่มนับจากจํานวนนักศึกษาที่เขามาเรยีนในหลักสูตรในวันแรกที่จัดการเรยีนการสอน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรยีนของนักศึกษา 

จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร พบวานักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.06) ซึ่งมีคาคะแนนเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรในปการศึกษา 2557 (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.97) ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลักสูตรมีการ

ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรอยางตอเนื่อง สวนประเด็นเกี่ยวกับการรองเรียนของ

นักศึกษา พบวา ในปการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรยังไมไดรับขอรองเรียนใด ๆ จากนักศึกษา แตก็มีการสราง

ชองทางตาง ๆ ไวเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเสนอแนะ ปรกึษา หรือรองเรียนเรื่องๆ ทั้งการเขามารองเรียนดวย

ตนเอง ผานอาจารยที่ปรึกษา หรือทางโซเชียลมีเดีย และมีแนวปฏิบัติหากมีขอรองเรียนจากนักศึกษา คือ 1. 

ประธานหลักสูตรเสนอแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อหาขอเท็จจริง 2. คณะกรรมการประจําหลักสูตรรวมประชุมเพื่อ

แกไขปญหาและหาทางออกที่ดีที่สุด และ 3. ทําบันทึกชี้แจงหรือแจงใหทราบเปนรายบุคคลถึงการแกไขประเด็นขอ

รองเรียนดังกลาว 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

3.3-0-1 รายงานสรุปจํานวนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 

3.3-0-2 รายงานสรุปจํานวนผูสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

3.3-0-3 ผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรยีนของหลักสูตร 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน    
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.3 

จุดแข็ง 

 ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 

 การคดิอัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรยังไมมีความเหมาะสม ทํา

ใหผลลัพธที่ได ไมไดสะทอนผลการดําเนินงานจริงของหลักสูตร และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตร

ยังอยูในระดับที่ควรพัฒนาใหดีขึ้น 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรปรับเปลี่ยนเกณฑการนับนักศึกษาแรกเขาใหม โดยเริ่มนับจากจํานวน

นักศึกษาที่เขาเรียนในหลักสูตรในวันแรกที่มีการจัดการเรียนการสอน สวนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ควรมีการสํารวจ สอบถามและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรจากนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหไดขอมูลใน

การนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรใหดีขึน้ตอไป 

 

สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง 

 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติมีระบบการรับนักศึกษาที่ชัดเจนและเหมาะสม ทําใหไดนักศึกษาที่

มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และยังมีการเตรียมความพรอมทางดานวิชาการและการใช

ชวีิตใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชวชีติในระหวางที่ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 

 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา เพื่อควบคุม 

ติดตาม และใหการชวยเหลือนักศึกษาอยางใกลชดิและทันทวงที 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 อาจารยที่ปรึกษาควรมีชองทางการติดตอกับนักศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มชองทางในการเขาถึง

อาจารยที่ปรกึษา 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1. นักเรียนในโรงเรียนตาง ๆ ยังมีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรนอย และการประชาสัมพันธยังคงดําเนินการ

อยูในวงแคบ 

 2. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังมีความซ้ําซอนกัน และสวนใหญเปนกิจกรรมที่จัดใหกับนักศึกษาชัน้

ปที่ 1 ซึ่งการใหนักศึกษารวมกจิกรรมที่มากเกินไป อาจสงผลกระทบตอการเรียนได 

 3. การคดิอัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรยังไมมีความเหมาะสม 

ทําใหผลลัพธที่ได ไมไดสะทอนผลการดําเนินงานจริงของหลักสูตร และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

หลักสูตรยังอยูในระดับที่ควรพัฒนาใหดีขึ้น 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น เชน การ

ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การสงเอกสารประชาสัมพันธไปยังโรงเรยีนตาง ๆ และ
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การประชาสัมพันธผานกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา และควรมีการปรับปรุงเว็บไซตของโปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพใหเปนปจจุบัน เพิ่มขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรใหมากขึ้น และในขั้นตอนการสัมภาษณ

นักศึกษาเขาใหม หลักสูตรควรมีการใหขอมูลและเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อ

เพิ่มความมั่นใจใหกับนักศึกษาและผูปกครองมากขึ้น 

2. ควรมีการปรับลดกิจกรรมที่ซ้ําซอนลง และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ควรคํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพ

และความจําเปนของนักศึกษาแตละชัน้ปอยางแทจริง 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรปรับเปลี่ยนเกณฑการนับนักศึกษาแรกเขาใหม โดยเริ่มนับจากจํานวน

นักศึกษาที่เขาเรียนในหลักสูตรในวันแรกที่มีการจัดการเรียนการสอน สวนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ควรมีการสํารวจ สอบถามและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรจากนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหไดขอมูลใน

การนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรใหดีขึน้ตอไป 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

3.1 การรับนักศึกษา 3 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3 
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องคประกอบที ่4 อาจารย 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย  เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑ

คุณสมบัติอาจารยที่สอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบันและของ

หลักสูตรมีกลไกการคัดเลือกอาจารยที ่เหมาะสม โปรงใสนอกจากนี ้ตองมีระบบการ

บริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้ง

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที ่เปน ไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที ่กําหนดโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยมี

การวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน 

ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย  ในการรายงานการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็น

ตอไปนี้ 

- ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

- ระบบการบริหารอาจารย 

- ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒกิารศึกษาและตําแหนงทาง

วิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถของอาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นายวรพล  หนนูุน  โทรศัพท  : 086-4802345 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 
 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมี

แนวคิดใน

การกํากับ

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

- มีระบบมี

กลไก 

- ไมมีการนาํ

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมกีาร

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

  

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติ

ที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิง

ประจักษยืนยนั 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถให

เหตุผลอธิบาย

การเปนแนว

ปฏิบัติที่ดไีด

ชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนนิงาน 

การรับและแตงตัง้อาจารยประจําหลักสูตร 

เปาประสงค 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สอดคลอง

กับความตองการของหลักสูตร และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การวางแผน (P) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการวางแผนระยะยาวเพื่อใหอัตรากําลังอาจารยเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานของหลักสูตร โดยพิจารณาจากกรอบอัตรากําลัง แผนพัฒนาตนเอง (การลาศึกษาตอ)และการ

เกษียณอายุราชการของอาจารย เพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนจัดสรรอาจารยจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และเมื่อไดรับการจัดสรรแลว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก็จะดําเนินการรับสมัคร

และคัดเลือกอาจารย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.

2551 และในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดที่ 1 ขอ 6 เรื่องของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานใน
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สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ซึ่งมอบหมายใหหลักสูตรมีสวนรวมในการคัดเลือกอาจารยตามลําดับ ดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมอาจารยประจําหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติทั้งทางดานคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู

ความสามารถ ประสบการณที่จะตองสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ของหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แลวแจงไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อ

ดําเนินการตอ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดําเนินการประกาศรับสมัครอาจารยตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกําหนด 

และดําเนินการคัดเลือกอาจารยโดยการสอบทั้งสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบสอน ซึ่งมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา จะมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบทุกขั้นตอน และมอบหมายใหโปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ และอาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในทุกขั้นตอนเชนเดียวกัน อาทิเชน การออกขอสอบ

ขอเขียน การสอบสัมภาษณ และการสอบสอน 

3. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามเกณฑที่กําหนดขึ้น และนํา

ขอสรุปที่ไดสงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อประกาศผลการคัดเลือกตอไป 

        สวนระบบการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการวางระบบการ

ดําเนินงานไวดังนี ้

1. กรณีที่มีการยกรางหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรจะตองพิจารณาคุณสมบัติของ

อาจารยประจําหลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการระบุไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) แลวเสนอไปยังฝาย

วิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และสงไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอรับการรับรองหลักสูตร 

2. ในกรณีที่หลักสูตรกําลังดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยู และจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง

อาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรตองดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรตามแบบฟอรมการ

ปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) โดยจะตองพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตรที่มาทดแทนให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชนเดียวกัน  แลว

เสนอไปยังฝายวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้หลักสูตรยังเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรที่มีอยูเดิมอยาง

ตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งของหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรสามารถทํางานตามความเชี่ยวชาญ

ของแตละคนไดอยางประสิทธิภาพ โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก และทํา

ผลงานทางวิชาการและวิจัย ตลอดจนพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญในศาสตรทางดานสาธารณสุข ซึ่ง

ไดรับการสนับสนุนทั้งจากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา เชน การสนับสนุนการลาศึกษาตอของอาจารย การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําผลงานทาง

วิชาการและงานวิจัย ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณใหอาจารยประจําหลักสูตรไดทําผลงานทางวิชาการและ

ตีพิมพเผยแพร หรือการสนับสนุนใหไปราชการเพื่อเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาและตอยอดองค

ความรูในศาสตรทางดานสาธารณสุขและที่เก่ียวของใหกับตนเอง 

การดําเนินการ (D) 

ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 
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การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

ในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังไมมีการรับอาจารยเขามาใหม และ

ยังไมมีการแตงตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร ยังคงเปนคนเดิมทั้ง 5 คน ซึ่งทุกคนมีคุณสมบัติ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แตอาจจะตองมี

การวางแผนจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรไวทดแทน เนื่องจากในปการศึกษา 2559 จะมีอาจารยที่ประจํา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 1 ทาน เกษียณอายุราชการ ซึ่งทางโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

กําลังดําเนินการขอตออายุราชการกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถาหากไดรับการอนุมัติตออายุราชการ  ก็

จะไมสงผลตอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แตถาไมไดรับการอนุมัติใหตออายุราชการ อาจจะตองมีการ

เปลี่ยนแปลงโยกยายอาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตไปประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรม

หาบัณฑิต ซึ่งทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตตองวางแผนจัดหาอาจารยประจําหลักสูตรทดแทนไว  

สวนการพัฒนาศักยภาพของอาจารยประจําหลักสูตร ในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติมีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 ทาน และกําลังจะสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

เอกอีก 1 ทาน แตในหลักสูตรยังไมมีอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเลย สําหรับ

ความกาวหนาทางดานงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย ในปการศึกษาที่ผานมา อาจารยประจํา

หลักสูตรมีการดําเนินการวิจัยและตีพมิพเผยแพรจํานวน 4 เรื่อง แบงเปนระดับชาติ 3 เรื่อง และระดับนานาชาติ 

1 เรื่อง ซึ่งเมื่อเทียบกับผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรถือวาผานเกณฑ 

แตยังพบวาการดําเนินงานวิจัยและการตีพิมพเผยแพรนั้น อาจารยประจําหลักสูตรไมไดมีการดําเนินการทุกคน 

สวนการพัฒนาและตอยอดองคความรูในศาสตรทางดานสาธารณสุขและศาสตรที่เกี่ยวของ พบวาอาจารย

ประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางนอย 1 ครั้งตลอดปการศึกษา และจะมีการรายงานสิ่งที่

ไดรับผานแบบฟอรมแบบรายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากขอมูลผลการดําเนินการดานการรับและการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ในปการศึกษา 2558 ที่

ผานมา อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานรวมกันวางแผนและหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแกไขประเด็น

ปญหาตางๆ ไวดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานรวมกันพิจารณาคัดเลือก

อาจารยที่มีอยูในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อเปนอาจารยประจําหลักสูตรทดแทนคนเดิมที่อาจจะตอง

มีการโยกยายไปประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โดยพิจารณาคุณสมบัติจากคุณวุฒิการศึกษา 

ความรูความสามารถ และประสบการณ ที่สอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลวหลังจากนั้นคอยดําเนินการขอ

เปลี่ยนแปลงแกไขอาจารยประจําหลักสูตรตามแบบฟอรมการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) เพื่อขออนุมัติ

จากสภามหาวิทยาลัยตอไป 

2. การสรางความเขมแข็งใหหลักสูตร โดยการพัฒนาศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตร จากการประชุม

ปรกึษาหารอือาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีการลงความเห็นรวมกันวาอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานควรมี

ความตั้งใจและมุงมั่นสรางความกาวหนาทางวิชาการใหกับตัวเองมากขึ้น โดยจะมีการติดตามและการกระตุนการ
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ทําผลงานทางวิชาการของทุกทานเปนระยะ 

ระบบการบริหารอาจารย 

เปาประสงค 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการบริหารอาจารยที่มีประสิทธิภาพ สามารถ

รักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคงอยูกับหลักสูตร ลดอัตราการลาออก หรือการยายงาน และสามารถจัดหา

อาจารยทดแทนในกรณีขาดแคลนหรือมีขอจํากัดไดอยางมีระบบ 

การวางแผน (P) 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการวางแผนระบบและกลไกการบริหาร

อาจารยเพื่อใหเกดิประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

และงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558– 30 กันยายน 2559) เพื่อเตรียมงบประมาณ

สนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย เชน   

- แผนงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอน สําหรับเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณการจัดการ

เรยีนการสอน คาใชสอยในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานดานการเรยีนการสอนของ

อาจารย 

- แผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร สําหรับสงเสรมิใหอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ 

วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

- แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนงบประมาณที่จัดตั้งไวเพื่อสนับสนุนกิจกรรม 

พัฒนาคุณภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 

2. อาจารยประจําหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร และบทบาทหนาที่ของ

อาจารยประจําหลักสูตร โดยการนําผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหาร

หลักสูตร และรายงานผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งตลอดปการศึกษา (แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและ

พฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสําหรับบุคลากรสายวิชาการ) ของอาจารย

ประจําหลักสูตรตามภารกิจดานตางๆ ทั้งดานการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.5) งานวิจัย งานบริการ

วิชาการ กิจกรรมสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา การ

ฝกอบรมพัฒนาตนเอง การนําความรูที่ไดมาใชประโยชน รวมถึงงานบริหารหลักสูตรอื่นๆ เชน การประกัน

คุณภาพหลักสูตร (มคอ.7) 

3. กอนเปดภาคการศึกษาในแตละครั้ง สํานักวิชาการและงานทะเบียนจะจัดสงรายวิชาที่จะเปดสอน

มายังหลักสูตรเพื่อใหระบุอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตรจะดําเนินการจัดประชุมเพื่อรวมกันพิจารณา

การจัดอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณ และผลการ

ประเมินการสอนของอาจารยแตละทาน แลวแจงกลับไปยังสํานักวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดําเนินการตอ และ

แจงไปยังอาจารยผูสอนเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนตอไป  

4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบการกําหนดภาระงานสอน โดยการยึดแนวทางการ

ดําเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการกําหนดภาระงานขั้นต่ําของอาจารย และถาอาจารย

มีภาระงานสอนเกนิขั้นต่ําที่กําหนดไว ก็จะมีเสริมแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยการเพิ่ม
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คาตอบแทนใหแกอาจารยตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเบิกจายคาสอน

เกนิภาระงานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ ซึ่งอาจารยแตละทานจะตองมีคุณสมบัติผานหลักเกณฑที่กําหนด

จึงจะสามารถดําเนินการขอรับการสนับสนุนได  

5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบการเลิกจาง การเกษยีณอายุราชการ การยกยอง และการ

ธํารงรักษาอาจารย โดยการยึดแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบและขอกําหนดของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา   

การดําเนินการ (D) 

ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

จากการดําเนินงานดานการบริหารอาจารยของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปการศึกษา 2558 

ที่ผานมา สามารถสรุปผลเปนประเด็นตางๆ ไดดังตอไปนี้ 

1. ดานงบประมาณสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย แผนงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

สําหรับเตรยีมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณการจัดการเรียนการสอน พบวามีความเพียงพอและคลองตัวในการ

บรหิารจัดการ เพราะสามารถดําเนินการจัดซื้อไดตลอดปการศึกษา ยกเวนครุภัณฑที่จะตองมีจัดตั้งงบประมาณ

ไวลวงหนา แผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร พบวา มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรทุก

ทานมีการเขารวมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยป

การศึกษาละ 1 คร้ัง แตพบวางบประมาณคอนขางนอยและจํากัด ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรพลาดโอกาสใน

การเขารวมพัฒนาศักยภาพในบางเรื่องหรือบางประเด็นที่สําคัญและจําเปนไป สวนแผนงานโครงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พบวามีการจัดสรรงบประมาณไวสําหรับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่เพียงพอ ทั้งนี้เพราะนอกจากจะไดรับการสนับสนุนจากโปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ แลวทางหลักสูตรยังไดรับสนับสนุนจากทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดวย 

2. การดําเนินงานของหลักสูตร และบทบาทหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร จากการทบทวนพบวา 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน การ

บรกิารวิชาการ งานวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงานของหลักสูตร และ

การประกันคุณภาพหลักสูตรตามความถนัดของตนเอง  

3. การจัดอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ มีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และ

ประสบการณ ซึ่งในปการศึกษาที่ผานมา ผลการจัดอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ พบวาอาจารยทุกทานมีความ

ยินดีและเต็มใจสอนในรายวิชาตางๆ ที่ตนไดรับมอบหมาย 

4. ภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พบวา อาจารยประจําหลักสูตรทุก

ทานมีภาระงานสอนเกินภาระงานขั้นต่ําที่กําหนด แตไมสามารถเบิกคาสอนเกินได เนื่องจากหลักเกณฑที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากําหนดนั้นจะพิจารณาดูในภาพรวมของอาจารยในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ซึ่งจะตองมีภาระงานเกนิเกณฑขัน้ต่ําทุกคนจึงจะสามารถเบิกคาตอบแทนเพิ่มเติมได 

5. การเลิกจาง การเกษียณอายุราชการ การยกยอง และการธํารงรักษาอาจารย ในปการศึกษา 2558 ที่

ผานมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตไมมีการเลิกจางและการเกษียณอายุราชการของอาจารยประจําใน
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หลักสูตร   

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากขอมูลผลการดําเนินงานดานการบริหารอาจารย ในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา อาจารยประจํา

หลักสูตรทุกทานรวมกันวางแผนหาแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงแกไขประเด็นปญหาตางๆ ไวดังนี้ 

1. ดานงบประมาณสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย แผนงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 

สําหรับเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณการจัดการเรียนการสอน ผลการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรมี

ขอเสนอแนะใหโปรแกรมวิชาดําเนินการสํารวจความตองการและความจําเปนของครุภัณฑ สําหรับใชจัดการเรียน

การสอนเพื่อเปนขอมูลประกอบการจัดตั้งงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ สําหรับแผนงานโครงการพัฒนา

บุคลากร ทางหลักสูตรเสนอใหมีการเพิ่มเติมงบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารยสํารองไวดวย เพื่อใหอาจารย

ประจําหลักสูตรทุกทานสามารถเขารวมพัฒนาศักยภาพในเรื่องหรือประเด็นที่สําคัญและจําเปนไดในกรณีที่ใช

งบประมาณโควตาของตนเองหมดแลว สวนแผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอวาควรมีการ

ดําเนินการสนับสนุนอยางตอเนื่อง แตอาจจะตองแบงสวนความรับผิดชอบของแตละฝายใหชัดเจน เพื่อลดความ

ซ้ําซอนของงานและประหยัดงบประมาณในการดําเนินงาน 

2. การทบทวนดําเนินงานของหลักสูตร และบทบาทหนาที่ของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจํา

หลักสูตรทุกทานมีความเห็นวาควรมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และควรมีการแตงตั้งฝายตางๆ เพื่อใหการ

ดําเนินงานของหลักสูตรมีความชัดเจนเหมือนกับการแบงหนาที่ในการรับผิดชอบติดตามและกํากับตัวบงชี้ในงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  

3. ผลการจัดอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา พบวา อาจารยทุกทานมี

ความยินดีและเต็มใจสอนในรายวิชาตางๆ ที่ตนไดรับมอบหมาย ทั้งนี้เปนเพราะวาการจัดอาจารยผูสอนใน

รายวิชาตางๆ นั้น อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานใหความสําคัญกับความถนัดของอาจารยผูสอน ทั้งความ

เหมาะสมของคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ ทําใหอาจารยผูสอนมีความสุขกับงานที่ไดรับ

มอบหมาย ซึ่งเห็นสมควรใหดําเนินการตามแนวทางนี้ตอไป 

4. ภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน มี

ขอเสนอแนะวามหาวิทยาลัยควรมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑภาระงานสอนเกินภาระงานขั้นต่ําของอาจารย

ใหม โดยพิจารณาตามคุณสมบัติของอาจารยแตละคนแทนการพิจารณาเปนภาพรวมของอาจารยทั้งหมดใน

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อเปนแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 

5. การเลิกจาง การเกษียณอายุราชการ การยกยอง และการธํารงรักษาอาจารย อาจารยประจํา

หลักสูตรทุกทานเห็นวาการมีระเบียบและกฎขอบังคับตางๆ ออกเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งเปนสิ่งที่ดีที่จะทําให

อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม ตลอดจนมีแรง

กระตุนในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

ระบบการสงเสรมิและพัฒนาอาจารย 

เปาประสงค 

อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทุกคน มีความรู ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของ

หลักสูตร มีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต มีความกาวหนาทางการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 

ตลอดจนสามารถผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
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การวางแผน (P) 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวางแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. มีการสงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึน้ โดยมีแผนระยะยาวในการศึกษาตอ

ระดับปรญิญาเอก 

2. จัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อ

นํามาใชในการจัดการเรยีนการสอน อันจะสงผลตอคุณภาพของบัณฑติ และตองมีการรายงานผลการพัฒนาตนเองทุก

ครั้งหลังจากการเขารวม  

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเปน

กลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ และเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ เปนการสรางขวัญ

กําลังใจและแรงจูงใจแกอาจารย  

4. มีการสนับสนุนการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่องเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด มีการจัดอบรมใหแกอาจารย โดยพิจารณาคัดสรรวิทยากรภาคบรรยายและ

ภาคปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการจัดกิจกรรม KM  ดานการวิจัยและการทําผลงานวิชาการ 

การดําเนินการ (D) 

ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

จากการดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารยของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในป

การศึกษา 2558 ที่ผานมา สามารถสรุปผลเปนประเด็นตางๆ ไดดังตอไปนี ้

1. การลาศึกษาตอในระดับปรญิญาเอก ในปการศึกษา2558 ที่ผานมายังไมมีอาจารยประจําหลักสูตรลา

ศึกษาตอ 

2. การพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึน้ เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียน

การสอน พบวา อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานไดรับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชพี โดยการเขาประชุม อบรม และ

สัมมนาทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อยางนอยคนละ 1 ครั้งในปการศึกษาที่ผานมา และหลังจากการ

เขารวมการพัฒนาตนเองทุกครัง้ อาจารยแตละทานมีการรายงานผลการเขารวมวาไดรับความรูและประโยชนอยางไร

บางในการนําไปพัฒนาตอ โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสวนใหญจะมีการนําความรูท่ีไดรับไปบูรณาการ

กับรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบสอน และจากผลการประเมินความพึงพอใจตอการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา กพ็บวา

มีผลการประเมินอยูในระดับมากถึงมากที่สุด (คาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.51–5.00) ในทุกรายวิชา แตประเด็นปญหาที่

พบคือ การจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารยไมเพียงพอ ทําใหบางครั้งอาจารยตองพลาดโอกาสในการ

พัฒนาตนเองในเรื่องหรือประเด็นที่สําคัญไป อีกทั้งบอยคร้ังที่การประชุม อบรม และสัมมนาในเรื่องและประเด็นที่

สําคัญนั้นจัดในชวงปลายหรอืตนปงบประมาณ ซึ่งเปนชวงที่ไมสามารถเบิกจายงบประมาณได ทําใหสงผลตอการเขา

รวมพัฒนาศักยภาพของอาจารย 

3. การเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พบวาในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา 
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อาจารยประจําในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติจํานวน 4 เรื่อง แบงเปนระดับชาติ 3 เรื่อง และระดับนานาชาติ 1 เรื่อง ซึ่งชวงแรกๆ ก็มีปญหาเรื่อง

การจัดสรรงบประมาณ เพราะงบประมาณสวนนี้ไปรวมอยูกับงบประมาณการพัฒนาอาจารย ดังนั้นถาอาจารย

ทานใดไดใชงบประมาณไปเพื่อการพัฒนาตนเองหมดแลว ก็จะไมมีงบประมาณสําหรับใหไปเผยแพรหรอืนําเสนอ

ผลงานวิจัยอีก จนกระทั้งทางคณะวิทยาศาสตรฯ เล็งเห็นความสําคัญและรวมแกปญหาดังกลาวดวยการ

สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปเผยแพรหรือนําเสนอผลงานวิจัยทั้งหมด ตามประกาศประกาศคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปญหาสวนนี้จึง

หมดไป 

4. การสรางผลงานทางวิชาการ ในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา พบวาอาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑิต ยังไมมีอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเลย ทั้งนี้อาจารยประจําหลักสูตรสวนใหญ

ใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคอื สวนหนึ่งมาจากการขาดความมุงมั่นและความตั้งใจของแตละคนเอง และประเด็น

สําคัญที่มาสนับสนุนคือ ภาระงานสอนตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยมากเกินไป  ทําใหมีเวลาในการทําวิจัย การ

เผยแพรผลงาน และการขอตําแหนงวิชาการนอยลง 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากขอมูลผลการดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา อาจารย

ประจําหลักสูตรทุกทานรวมกันวางแผนและหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแกไขประเด็นปญหาตางๆ ไวดังนี ้

1. การลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก เนื่องในปการศึกษาที่ผานมายังไมมีอาจารยประจําหลักสูตรลา

ศึกษาตออาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีมติรวมกันวาหลักสูตรควรรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

สํารวจและติดตามการศึกษาตอของอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานที่ยังไมสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

เพื่อเปนการกระตุนใหอาจารยมีความพยายามและมุงมั่นในการสรางความกาวหนาทางการศึกษาใหกับตัวเอง

มากขึน้ อันจะสงผลตอความเขมแข็งของหลักสูตรดวย 

2. การพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึน้ เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียน

การสอน อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานเห็นวาการพัฒนาศักยภาพของอาจารยเปนสิ่งสําคญั ดงันัน้จงึควรมกีารระบบ

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่เพียงพอและตอเนื่อง โดยเฉพาะดานงบประมาณมีการสรุปสภาพของปญหาและ

เสนอแนะใหทางโปรแกรมวิชามีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาอาจารยมากขึ้น สวนประเด็นปญหาเรื่องการ

เบิกจายงบประมาณปลายหรอืตนปงบประมาณ หลักสูตรมีการสรุปสภาพปญหาเสนอผานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพเพื่อเปนกระบอกเสียงสงตอไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 

3. การเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมี

ความเห็นวาระบบที่มีอยูเอือ้ตอการเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติของอาจารยอยูแลว 

แตถาจะใหดียิ่งขึ้นควรมีระบบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพิ่มดวย โดยเฉพาะการเผยแพร

ผลงานวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติในตางประเทศ เพื่อเปนขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการสรางความเปน

เลิศทางวิชาการแกอาจารยมากขึน้  

4. การสรางผลงานทางวิชาการ อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีความเห็นวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ควรปรับเกณฑภาระงานสอนใหอาจารยทุกคนมีคาบสอนที่เทากัน เชน 12 คาบตอสัปดาห โดยใหมีเวลาทําวิจัยมากขึ้น 

เพื่อใชในการขอตําแหนงทางวิชาการและเพิ่มแรงจูงใจใหอาจารยมีผลงาน  โดยมีเงื่อนไขวาถาไมมีผลงานจะมีผลตอการ
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ผลการดําเนนิงาน 

เพิ่มเงินเดือนและอาจารยมีสิทธิ์ที่จะลาพักระยะสั้นเพื่อใชเวลาในการทําผลงานวิชาการ เปนตน 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

การบรหิารและพัฒนาอาจารย 3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน    

 

 

 

 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.1 

จุดแข็ง 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการรับอาจารย แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

การบรหิารอาจารย และการสงเสริมและพัฒนาอาจารยทีช่ัดเจนและตอเนื่อง 

 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ไมม ี

จุดที่ควรพัฒนา 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังมีระบบการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาอาจารย  โดยเฉพาะ

ดานงบประมาณในการพัฒนาตนเองของอาจารยไมเพียงพอ และการสรางแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอน  

ของอาจารยยังมีนอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรมีงบประมาณสํารองเพื่อใหอาจารยไดไปพัฒนาตนเองในเรื่อง

หรือประเด็นที่สําคัญ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรปรับเปลี่ยนเกณฑการพิจารณาภาระงานสอนเกินภาระ

งานขั้นต่ําของอาจารยใหม 
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ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 

ชนิดของตวับงชี ้ ปจจัยนําเขา 
 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นายวรพล  หนนูุน  โทรศัพท  : 086-4802345 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 
 

เกณฑการประเมนิ แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนน

ระหวาง 0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนน

เต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ   

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได  =     

 

หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการ

พิจารณาคุณวุฒขิองกระทรวงศึกษาธิการกรณทีี่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายใน

รอบปการศึกษานั้นทั้งนี้อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิ

อื่นที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต มีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จํานวน 1 ทาน ไดแก ดร.วรพล หนูนุน คิดเปนรอยละ 20 ซึ่ง

คดิเปน5คะแนน 

4.2.1-0-1 ตารางแสดงอาจารยประจํา

หลักสูตรจาํแนกตาม

ตําแหนงทางวิชาการ               

และ วุฒิการศึกษา 

จํานวนอาจารยท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรทัง้หมด 
X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม	5
 X 5 
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วิธกีารคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกตามสูตร 
1 ×	���

�
     =   รอยละ 20 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม   

  
��	×	�

��
     =   5 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน : 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน 
การบรรลุ

เปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่

มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 20 รอยละ 20 

5 คะแนน 

รอยละ 20 

5 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.1  

จุดแข็ง 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา มีการวางระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพ

ทางการศึกษาอยางชัดเจนและตอเนื่อง 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ไมม ี

จุดที่ควรพัฒนา 

 อาจารยประจาํหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังมนีอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา ติดตามและกระตุนใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของตนเองในระดบัที่

สูงขึ้น 
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4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวชิาการ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นายวรพล  หนนูุน  โทรศัพท  : 086-4802345 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 
 

เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน

ระหวาง 0 – 5  

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5           

= รอยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  รอง

ศาสตราจารยและศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5           

= รอยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ 

1.คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดาํรงตาํแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

  

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

  

 คะแนนที่ได=  

 
 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน แหลงตรวจสอบเอกสาร 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต ยังไมมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ คิดเปน

รอยละ 0 ซึ่งคดิเปน 0 คะแนน 

4.2.2-0-1  ตารางแสดงอาจารยประจํา

หลักสูตรจาํแนกตาม

ตําแหนงทางวิชาการ               

และวุฒิการศึกษา  

  

 

 

 

 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนอาจารยประจําหลกัสูตรทัง้หมด 
X 100 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X 5 
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วิธกีารคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะทีด่ํารงตาํแหนงทางวิชาการ ตามสตูร 
�	×���

�
   =  รอยละ 0 

 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
�	× �

��
  = 0 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557  2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 20 รอยละ 0 

0 คะแนน 

รอยละ 0 

0 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.2  

จุดแข็ง 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา มีการวางระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพ

ทางวิชาการอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดอบรมเชงิปฏิบัติการการเขียนผลงานทาง

วิชาการ และการจัด KM การทําผลงานทางวิชาการ เปนตน 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

ไมม ี

จุดที่ควรพัฒนา 

 อาจารยประจาํหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติทุกคนยังไมมีตาํแหนงทางวิชาการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏสงขลา สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการทําตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยการปรับ

ลดภาระงานสอนและภาระงานดานอื่นๆ หรือการใหสิทธใหการลาพักระยะสั้น เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรมี

เวลาในการผลิตผลงาน ซึ่งอาจมีเงื่อนไขวาถาไมมีผลงานจะมีผลตอการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือการตอสัญญา
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4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นายวรพล  หนนูุน  โทรศัพท  : 086-4802345 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 
 

เกณฑการประเมนิ  

หลักสูตรระดับปริญญาตร ี คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ขึ้นไป 

 

สูตรคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูรตามสูตร 

 

 

 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได  =  

 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คาน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ

ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงใหกพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน

นับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรอืบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCIกลุมที ่2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลกัสูตร 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทัง้หมด 
 X 100 
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ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูในBeall’s list)หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรอืองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรอืหนังสือหรอืงานแปลที่ผานการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และ

เมื่อไดรับการตอบรับและตีพมิพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือ

สื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรค ดังนี้ 

คาน้าํหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที ่ม ีการ เผยแพรสู ส าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง  หรือผานสื ่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน  โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตรจํานวน 4 เรื่อง มีผลรวมถวงน้ําหนัก 1.0 คดิเปนรอยละ 20 คดิเปน 5 คะแนน 
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วิธกีารคํานวณ 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 
�

�
×100  =   รอยละ 20 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
��

��
×5 =  5  คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

ผลงานวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

รอยละ 20 ผลรวมถวง

น้ําหนัก 1.0 

รอยละ 20 

เทากับ 5

คะแนน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 1.0 

รอยละ 20 

เทากับ 5

คะแนน 

   

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย : 

หมาย 

เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 

วัน-เดือน-ป 

สถานที ่

คา

น้ําหนัก 

4.2.3-0-1 เทพกร  พิทยาภนิันท,  ฤดี

ดาว  ชางสาน, 

สมมาศ  วิไลประสงค และ

ประไพ มณ ี

รู ป แ บ บ ก า ร พั ฒ น า

ศักยภาพการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในกลุม เสี่ ย ง

โรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูง โดยการมีสวน

รวมของชุมชน 

การประชุมวิชาการและ

การนําเสนอผลงานวิจยั

ระดับชาติ คร้ังที ่5  

วันที่ 18 สงิหาคม 2558 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา 

0.2 

4.2.3-0-2 ภัชชนก รัตนกรปรีดา ตนทุนการบาบัดรักษาของ

ผูปวยเวชศาสตรฟนฟู 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “พะเยาวิจัย” 

คร้ังที่ 5 

วันที่ 28-29 มกราคม 

2559 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

0.2 

4.2.3-0-3 เทพกร พิทยาภินนัท,  ฤดี

ดาว ชางสานและ 

สมมาศ  วิไลประสงค  

ป จ จั ย ที่ มี ผ ล ต อ ก า ร

ตัดสิ น ใจ เข า รั บการคัด

กรองมะเร็งปากมดลูกของ

สตรี ในอํ า เภอสิ งหนคร 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “ราชภัฏหมูบาน

จอมบึงวิจยั” คร้ังที ่4 

วันที่ 1 มีนาคม 2559 

0.2 
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หมาย 

เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 

วัน-เดือน-ป 

สถานที ่

คา

น้ําหนัก 

จังหวัดสงขลา ณ มหาวิทยาลัยราชภฏ

หมูบานจอมบงึ 

4.2.3-0-4 Patchanokrattanakornpreeda Quality of life in patients 

attending substance 

abuse treatment. A study 

in Songkhlaprovince, 

Thailand 

2016 NIDA International 

Forum : Global 

Deverlopment in Drug 

Trends, and Policy 

research and Knowledge 

Gaps”วันที่ 10-16 

มิถุนายน 2559 

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

0.4 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.3 

จุดแข็ง 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา มีการวางระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรมีทําวิจัยอยางตอเนื่อง 

ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงานวิจัย

เพื่อตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ และการจัด KM ดานการวิจัย เปนตน 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรมีระบบสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติใน

ตางประเทศเพิ่มขึน้เพื่อเปนขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการแกอาจารยมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 

 อาจารยประจาํหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติยังมีผลงานวิจยัและการตีพิมพเผยแพรไมครบทุกคน 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏสงขลา สงเสริมสนับสนุน และกระตุนใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการทํางานวิจัยเพิ่มมากขึน้  
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ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
 

ชนิดของตวับงชี ้ ผลลัพธ(O) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยใหมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวน

นักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการ

บรหิารหลักสูตรในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผล

การดําเนินงานในประเด็นดังตอไปนี้ 

- การคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย  

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นายวรพล  หนนูุน  โทรศัพท  : 086-4802345 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 
 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีการ

รายงานผล

การ

ดําเนนิงาน 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานใน

บางเรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงาน

ครบทุกเรื่อง

ตามคําอธิบาย

ในตัวบงชี้ 

-มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายใน

ตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผล

การดําเนินงาน

ที่ดีขึ้นในบาง

เรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายใน

ตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผล

การดําเนินงาน

ที่ดีขึน้ในทุก

เรื่อง 

- มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี ้

- มีแนวโนมผล

การดําเนินงานที่

ดีขึ้นในทุกเรื่อง 

- มีผลการ

ดําเนินงานที่โดด

เดน เทียบเคยีง

กับหลักสูตรนั้น

ในสถาบันกลุม

เดียวกัน โดยมี

หลักฐานเชงิ

ประจักษยืนยัน 

และกรรมการ

สามารถให

เหตุผลอธิบายวา

เปนผลการ
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ดําเนินงานที่โดด

เดน 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

อัตราการคงอยูของอาจารย  

ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตไมมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

ยังคงเปนคนเดิมทั้ง 5 ทานคิดเปนอัตราการคงอยูรอยละ 100 และหลักสูตรมีอาจารยผูสอนเพียงพอตอการ

จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตรโดยมีอาจารยประจําที่กลับจากการลาศึกษาตอมา 1 ทาน ทําให

หลักสูตรมีบุคลากรที่มีศักยภาพและเขมแข็งมากขึ้น 

ความพึงพอใจของอาจารย 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร พบวามีคาเฉลี่ย   

ของความพึงพอใจอยูที่ 4.55 จากคะแนนเต็ม 5 ถือวาอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งเห็นไดชัดวามีแนวโนมดีขึ้น             

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินความพึงพอใจในปการศึกษา 2557 ที่ผานมา ที่มีระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.33 ทั้งนี้อาจเปนเพราะการบริหารหลักสูตรในทุกกิจกรรมอาจารยประจํา

หลักสูตรทุกคนไดเขามามีสวนรวม 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

4.3-0-1 รายละเอีบดของหลักสูตร (มคอ.2)และการปรับปรุงแกไขอาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) 

4.3-0-2 ตารางสอนอาจารยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

4.3-0-3 สรุปผลความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสตูรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2558 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

ผลที่เกิดกับอาจารย 4คะแนน 2 คะแนน 4คะแนน    
 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.3  

จุดแข็ง 

 อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติทุกคนมีสวนรวมกับทุกกจิกรรมและทุกขั้นตอนในการ

บรหิารหลักสูตร 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ไมม ี

จุดที่ควรพัฒนา 

 การสรางขวัญและกําลงัใจในการทํางานแกอาจารยประจาํหลักสูตรยังมนีอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
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 ควรเพิ่มการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกอาจารยประจําหลักสูตรใหมากขึ้น เพื่อจูงใจใหเกดิ

การทํางานทีม่ีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น
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สรุปภาพรวมองคประกอบท่ี 4 อาจารย 

จุดแข็ง 

 1. อาจารยประจําหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทุกคนมีสวนรวมกับทุกกจิกรรมและทุกขัน้ตอนใน

การบรหิารหลักสตูร 

 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไลในการรับอาจารย แตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร การบริหารอาจารย และการสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่ชัดเจนและตอเนื่อง 

 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา มีการวางระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพ

ดานการศึกษา ดานวิชาการ และดานวิจัยอยางชัดเจนและตอเนื่อง ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ และการจัด

กิจกรรมตาง ๆ  

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรมีระบบสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติใน

ตางประเทศเพิ่มขึน้เพื่อเปนขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการแกอาจารยมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานดานบริหารหลักสูตรของอาจารยประจําหลักสูตร และการ

จัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนยังมีนอย 

 2. ระบบการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาอาจารย  โดยเฉพาะดานงบประมาณในการพัฒนาตนเอง

ของอาจารยยังไมเพยีงพอ สงผลใหอาจารยพลาดโอกาสการพัฒนาตนเองในเรื่องหรือประเด็นที่สําคัญ 

3. อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังมคีุณวุฒปิริญญาเอกนอย มีผลงานวิจัยและการ

ตีพิมพเผยแพรไมครบทุกคนและยังไมมีตําแหนงทางวิชาการเลย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรเพิ่มการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกอาจารยประจําหลักสูตรใหมากขึน้ เพื่อจูงใจใหเกิด

การทํางานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2. ควรมีงบประมาณสํารองเพื่อใหอาจารยไดไปพัฒนาตนเองในเรื่องหรือประเด็นที่สําคัญ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรปรับเปลี่ยนเกณฑการพิจารณาภาระงานสอนเกนิภาระงานขั้นต่ําของอาจารยใหม 

 3. ควรสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองดานการศึกษา การ

ทําตําแหนงงานวิชาการ และงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยการปรับลดภาระงานสอนและภาระงานดานอื่น ๆ หรือการ

ใหสิทธใหการลาพักระยะสั้น เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรมีเวลาในการผลิตผลงาน ซึ่งอาจมีเงื่อนไขวาถาไมมี

ผลงานจะมีผลตอการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือการตอสัญญา 

  

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 3 

4.2 คุณภาพอาจารย 3.33 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.44 
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องคประกอบที ่5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมนิผูเรียน 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ แมทุกหลักสูตรที ่สถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับรองจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมี

การออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาว

ทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปด

รายวิชาตางๆ ทั ้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนนักศึกษาเปนสําคัญ  โดยสนองความ

ตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการ

พัฒนาทักษะดานการวิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง ในการรายงานการดําเนินงานตามตัว

บงชี้นี้ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็น

ตอไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความ

ตองการของประเทศ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นางสาวภัชชนก  รัตนกรปรีดา โทรศัพท  : 096-0945291 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 
 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมี

แนวคิดใน

การกํากับ

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมี

กลไก 

- ไมมีการนาํ

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการ

ประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมกีาร

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการ

ปรับปรุง/

พัฒนา

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบกลไกไปสู

การปฏิบัต/ิดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดย
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

จากผลการ

ประเมิน 

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

มีหลักฐานเชงิประจักษ

ยืนยัน และกรรมการ

ผูตรวจประเมินสามารถ

ใหเหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

ผลการดําเนนิงาน 

 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรคํานึงถึงสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทาง

สังคมและวัฒนธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)  มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการเสรมิสรางทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21 

 อาจารยประจําหลักสูตรไดกําหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้

อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของคําอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาตามขอเสนอแนะ แลวนําไปสูการปฏิบัติ จากนั้นจึงใหนักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง 

หากผานการประเมินจึงนําไปใชตอไป  หากไมผานตองพิจารณาปรับปรุงใหม  จากนั้นประเมินระบบและกลไก

ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาใหมีความทันสมัย มีความลุมลึก

และมีเนื้อหาเหมาะกับเวลา พบวาระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไมมีการปรับ

ระบบและกลไก  
 

ผลการดําเนนิงาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เปาประสงค 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติเปนหลักสูตรที่มีความทันสมัยและลุมลึกในศาสตรสาขาสาธารณสุข มี

การบริหารจัดการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยสนองตอบความ

ตองการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน และความตองการของประเทศ รวมถึงความสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒขิองสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

การวางแผน (P)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อ

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2549) โดยมี

ขั้นตอนการปรับปรุง ดังนี้ 

1. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ทําการศึกษาและสํารวจความพึง

พอใจ ความคิดเห็น ความตองการ และขอเสนอแนะตางๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของในทองถิ่นทั้งภาครัฐและ

เอกชน โดยการสอบถาม พบปะและประสานงานกับแหลงฝกประสบการณวิชาชีพฯ ที่สงนักศึกษาออกฝก 

ตลอดจนภาวะการมีงานทําของศิษยเกา เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการออกแบบหลักสูตร 

2. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพและฝายวิชาการและงานประกัน
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ผลการดําเนนิงาน 

คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พิจารณาจัดทําโครงสรางหลักสูตร โดยการศึกษาขอมูล

เปรียบเทียบรายวิชาทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ และจํานวนหนวยกิตจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศ เพื่อใหรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับ

ความกาวหนาทางวิชาการ ตรงความตองการของผูใชบัณฑิตและเพื่อใหไดหลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคลองของ

คําอธิบายรายวิชาใหเหมาะสมกับชื่อวิชาและจํานวนหนวยกิต พิจารณาเนื้อหาที่กําหนดในรายวิชาใหครอบคลุม

ครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน และตามจุดเนนที่หลักสูตรตองการ  มีความลึกในสาขาวิชาและไมมีความซ้ําซอนของ

เนื้อหา ตลอดจนรวมกันพิจารณากลุมวิชาที่มีความตอเนื่องสัมพันธกัน เพื่อจัดลําดับการเปดรายวิชากอน-หลังได

อยางเหมาะสม อันจะเอื้อใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด นอกจากนี้ยังรวมกันจัดแผนการ

เรยีนของนักศึกษาตลอดหลักสูตรไว เพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไดทันตามเวลาที่กําหนดไวในหลักสูตรอีกดวย 

4. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพไดจัดใหมีการวิพากษหลักสูตร โดย

เชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรดานสาธารณสุขศาสตร จํานวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพ

หลักสูตรโดยรวมและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับปรัชญา  เปาประสงคของหลักสูตร รายวิชาที่ควรเพิ่มเติมและควร

ปรับปรุง การยุบรวมรายวิชา การเพิ่มรายวิชา ปรับลด-เพิ่มหนวยกิต รวมถึงการเปดรายวิชาตามลําดับกอนหลัง

ที่เหมาะสม 

5. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการปรับปรุง จึงยื่นตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และยื่นสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อขอรับรองหลักสูตรและดําเนินการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร 

การดําเนินการ (D) 

ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 

จากการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการที่กําหนด ผลปรากฏวา หลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑิตไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนไดตั้งแตปการศึกษา 2555 เปนตนมา โดยมีโครงสราง

หลักสูตรที่นักศึกษาจะตองเรียนทั้งหมด 126 หนวยกิต โดยแบงเปน  

- หมวดศึกษาทั่วไป เรยีนไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยรายวิชาตางๆ ในหมวดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเตรียม

ความพรอมใหกับนักศึกษาออกสูโลกแหงการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมและมีคุณภาพ และไดผานการวิพากษ

รายวิชาจากผูทรงคุณวุฒิทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย    ซึ่งดําเนินการโดยสํานักสงเสรมิวิชาการและงาน

ทะเบียน และยังมีการกําหนดรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปที่สามารถตอบอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลาเปนรายวิชาบังคับเรียนอีกดวย 

- หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไมนอยกวา 90 หนวยกิต โดยแบงเปน 1) กลุมวิชาเนื้อหา จํานวน 82 หนวยกิตป

ระกอบดวยวิชาเนื้อหาบังคับ 66 หนวยกิต วิชาเนื้อหาเลือก 16 หนวยกิต และ 2) กลุมวิชาฝกประสบการณ

วิชาชีพ 8 หนวยกิตซึ่งรายวิชาตางๆ ในหมวดนี้เปนรายวิชาที่ทางหลักสูตรไดพัฒนาขึ้นเพื่อใหกาวทันการ

เปลี่ยนแปลงในศาสตรสาขาสาธารณสุข และตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อใหนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาจากหลักสูตรมีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตรงตามที่ตลาดแรงงานตองการ 
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- หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิตเปนหมวดที่กําหนดใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดก็

ไดตามความถนัดและความสนใจเพื่อใหมีโลกทัศนที่กวางขึ้น โดยตองเปนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา ไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่เคยเรยีนมาแลว และไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนแบบไมนับหนวยกิตรวมใน

เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร  

ผลการจัดการเรียนการสอนภายใตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ตั้งแตดําเนินการรับนักศึกษาเขา

ศึกษาในหลักสูตรในปการศึกษา 2555 จนถึงปจจุบัน พบวา ในแตละปการศึกษามีนักศึกษาที่ตองการเขาศึกษาใน

หลักสูตรเกินแผนที่กําหนดไวทุกป ทั้งนี้อาจเปนเพราะหลักสูตรอยูในความตองการและสนใจของนักศึกษา 

สําหรับผูใชบัณฑติมีความคดิเห็นวาหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนอยูในปจจุบันสามารถผลิตบัณฑิตไดตรงกับ

ความตองการของสายงานมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับหลักสูตรเดิม สวนการกําหนดแผนการศึกษาในแตละภาค

การศึกษาของหลักสูตรถือวามีประสิทธิภาพที่จะทําใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามแผนที่วางไว ทั้งนี้ในป

การศึกษา 2558 ที่ผานมา การสําเรจ็การศึกษาของบัณฑิต ซึ่งถอืเปนบัณฑิตรุนแรกของหลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑิต พบวา มีจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาของหลักสูตรจํานวน 36 คน คงเหลือใน

หลักสูตรเพียงแค 2 คนเทานั้น ซึ่งทั้งสองคนไดดําเนินการขอโอนยายไปเรียนหลักสูตรภาค กศ.บป. เนื่องจากมี

ปญหาสวนตัว จึงทําใหไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่กําหนดไวได  

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากผลการจัดการเรียนการสอนภายใตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อาจารยประจําหลักสูตรทุก

ทานมีความความเห็นวากระบวนการออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยูมีประสิทธิภาพที่จะทําใหได

หลักสูตรที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความตองการไดทั้งของนักศึกษาและผูใชบัณฑิต แตเพื่อเปนการ

พัฒนาใหดียิ่งขึ้น อาจารยประจําหลักสูตรมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาในรอบการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรมีการเชิญศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ผูใชบัณฑิต และผูเชี่ยวชาญในศาสตร

ทางสาธารณสุขมารวมออกแบบหลักสูตรตั้งแตแรกเริ่มกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อใหไดหลักสูตรที่

สามารถตอบสนองความตองการของนักศึกษา บัณฑิต และผูใชบัณฑิตไดอยางแทจริง อีกทั้งไดหลักสูตรที่มีความ

ทันสมัยกาวทันวิทยาการตางๆ ในศาสตรทางดานสาธารณสุขอยางรอบดาน  

การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ 

เปาประสงค 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัยเทา

ทันความกาวหนาทางวิทยาการตางๆ และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามชวงเวลาเพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย

ตามความกาวหนาในศาสตรทางดานสาธารณสุข 

การวางแผน (P)  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการควบคุม กํากับหลักสูตรใหมีความทันสมัยกาวทันศาสตร

ทางดานสาธารณสุข ตลอดระยะเวลาที่การจัดการเรยีนการสอน โดยดําเนินการดังนี้ 

1. ในรายวิชาตางๆ อาจารยประจําหลักสูตรมอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดเตรียมเนื้อหาที่จะใชในการ

จัดการเรียนการสอนใหทันสมัยและครอบคลุมโดยคํานึงถึงชื่อรายวิชา คําอธิบายรายวิชา จํานวนหนวยกิต และ

ความกาวหนาของศาสตรในรายวิชานั้น ซึ่งจะตองระบุไวอยางชัดเจนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) และภายหลังจากการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น อาจารย
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ผูสอนตองดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 – มคอ.6)เพื่อใชเปนขอมูล

ประกอบการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่จะเปดใหนักศึกษาไดศึกษาในครั้งตอไป หรือเสนอแนะเพื่อใหหลักสูตร

ดําเนินการแกไข ในกรณีที่อาจารยผูสอนไมสามารถดําเนินการแกไขเองไดหรือตองการขอรับการสนับสนุนจาก

หลักสูตร 

2.  ในแตละปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร (มคอ.7) เพื่อสรุป ทบทวน และติดตามความกาวหนาของหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการ

ดําเนินการประเมินตนเองและรับการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร ซึ่งก็จะทําใหหลักสูตรรับทราบจุดแข็งและจุดออนของตนเอง เพื่อนําไปสูการพัฒนา/ปรับปรุงแกไข

ใหดียิ่งขึ้นในปการศึกษาตอไป และในกรณทีี่จําเปนจะตองมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระตางๆ ในหลักสูตรใหมีความ

ทันสมัยในศาสตรและครอบคลุมมากขึ้น หลักสูตรก็สามารถดําเนินการขอปรับปรุงรายละเอียดตามแบบฟอรม

การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (สมอ.08) ได 

3. อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด  โดยมีระบบและ

กลไกการดําเนินการตามหัวขอการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน 

การดําเนินการ (D) 

ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

ในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความ

ทันสมัยทันตอความกาวหนาทางวิทยาการตางๆ โดยสามารถสรุปผลการดําเนินการเปนประเด็นไดดังตอไปนี้  

1. ทุกรายวิชาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2558 

อาจารยผูสอนมีการเตรียมเนื้อหาที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยและครอบคลุม มีจัดการ

เรยีนการสอนตามรายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)ที่

ระบุไว และมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 – มคอ.6) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่จะเปดใหนักศึกษาไดศึกษาในครั้งตอไปซึ่งอาจารยผูสอนสวนใหญมีการเสนอใหมีการ

ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยเกือบทุกรายวิชา ตัวอยางเชน รายวิชา 4943104 วิทยาการระบาดและการประยุกต 

เสนอใหปรับวิธีการจัดเรียงลําดับเนื้อหาใหมใหมีความสอดคลองและตอเนื่องกันมากขึ้น เพื่อใหผูเรียนมีความ

เขาใจและสามารถตอยอดองคความรูไดมากขึ้น และควรมีการเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงมาบรรยายเพื่อให

ผูเรียนมองเห็นขอบขายการทํางานจริงเพิ่มมากขึ้น หรือควรมีการนําผูเรียนไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริงและ

รายวิชา 4941102 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข  เสนอใหมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย ปรับวิธีการสอนโดย

เนนการอธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงความสัมพันธระหวางสารชีวโมเลกุลและการทํางานของสารดังกลาวใน

รางกาย และความเชื่อมโยงของรายวิชานี้กับรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรและความเกี่ยวของในชวีิตประจําวันเปนตน 

 2. ในปการศึกษา 2558 อาจารยประจําหลักสูตรมีการดําเนิน การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร (มคอ.7) และประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร เพื่อสรุป ทบทวน และติดตามความกาวหนาของหลักสูตร ซึ่งจากผลการดําเนินงานทําใหทราบจุดแข็ง

และจุดออนโดยภาพรวมของหลักสูตรเพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้นในปการศึกษาตอไป 

สวนดานการจัดการเรียนการสอน จากขอมูลพบวา อาจารยผูสอนหลายทานมีการเสนอใหมีระบบการสนับสนุน
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ผลการดําเนนิงาน 

การจัดการเรียนการสอนที่สามารถเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงมาบรรยาย หรือการนํานักศึกษาออกดูงานใน

สถานที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อใหนักศึกษามองเห็นขอบขายการทํางานจริงและเปนปจจุบันเพิ่มมากขึน้ 

 3. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑิตกําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน

หลักสูตรที่กําหนดไว เพื่อใหไดหลักสูตรที่มีความทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรทางดานสาธารณสุข และ

สามารถจัดการเรียนการสอนไดในปการศึกษา 2560 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากผลการดําเนินงานปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยทันตอความกาวหนาทางวิทยาการตางๆ ในป

การศึกษา 2558 ที่ผานมา อาจารยประจําหลักสูตรทุกทานมีความเห็นรวมกันวาระบบและกลไกการดําเนินงานที่

มีอยูสามารถทําใหหลักสูตรมีความทันสมัยอยูเสมอ แตเพื่อเปนการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ควรมีระบบการสงเสริม 

ควบคุม และกํากับใหอาจารยผูสอนทุกทานมีการปรับปรุงเนื้อหาที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีความ

ทันสมัยอยูเสมอดวย และเสนอแนะใหโปรแกรมวิทยาศาสตรสุขภาพจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการศกึษาดงูาน 

หรือเชิญวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญมาใหความรูแกนักศึกษาในหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูและ

ประสบการณที่หลากหลายมากขึน้ 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

5.1-0-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 

5.1-0-2 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิพากษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

5.1-0-3 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณพิต (มคอ.2) 

5.1-0-4 รายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) 

5.1-0-5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 – มคอ.6)  

5.1-0-6 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

5.1-0-7 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ คร้ังที่ 5/2558 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน    
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สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.1 

จุดแข็ง 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน

หลักสูตรใหมีความทันสมัย ลุมลึกในศาสตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน รวมถึง

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒขิองสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรมีการจัดสรรทรัพยากรในการปรับปรุงพัฒนาสาระรายวิชาของ

หลักสูตรใหมีความทันสมัยและลุมลึกในศาสตรอยูเสมอ โดยการสนับสนุนและเชิญวิทยากรหรือผูเชี่ยวชาญใน

ศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสาธารณสุขศาสตรมาถายความรู และประสบการณในการปฏิบัติจริงในรายวิชาตาง 

ๆ ใหมากขึ้น และควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูสอนพัฒนาองคความรูในรายวิชาที่สอนอยูอยางสม่ําเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนา 

 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรเชญิศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ผูใชบัณฑิต และผูเช่ียวชาญในศาสตร

ทางสาธารณสุขศาสตรมารวมออกแบบหลักสูตรตัง้แตแรกเร่ิมกระบวนการปรับปรุงหลกัสูตร 
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ตัวบงชี้ที่  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรู

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเปนความรู ที ่ทันสมัยของอาจารยที่

มอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการ

พัฒนาความสามารถจากผูรูจริงสําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับ

การกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่

เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษาไดรับ

โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ

ตองสามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ ตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอ

จนถึงการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจน

สําเร็จการศึกษากระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษที่ 21 ตองเนนการพัฒนา

นักศึกษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรที่กําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวย

ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม 

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯการเรียนการสอน

สมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได 

ผู สอนมีหนาที ่เปนผู อํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู  และสนับสนุนการเรียนรู  

สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐานการเรียน

แบบใชปญหาเปนฐาน เปนตนในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี ้นี ้ใหอธิบาย

กระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การกําหนดผูสอน 

- การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) และ

การจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางวังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลอง

กับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 

- การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่

มีความเช่ียวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

- การชวยเหลือกํากับติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการ

ตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 
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ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นางสาวภัชชนก  รัตนกรปรีดา โทรศัพท  : 096-0945291 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 
 

เกณฑการประเมนิ 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมี

แนวคิดใน

การกํากับ

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมี

กลไก 

- ไมมีการนาํ

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมกีาร

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

  

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติ

ที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิง

ประจักษยืนยนั 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถให

เหตุผลอธิบาย

การเปนแนว

ปฏิบัติที่ดไีด

ชัดเจน 

 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 
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การกําหนดผูสอน การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

การจัดการเรียนการสอน 

เปาประสงค 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสามารถจัดอาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆของหลักสูตรไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความรูที่ทันสมัย ความสามารถ และความเช่ียวชาญของอาจารยผูสอน

เปนสําคัญ เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรู ประสบการณ  และพัฒนาความสามารถจากผูรูอยางแทจริง ตลอดจนมี

ระบบการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู เพื่อใหนักศึกษามีความรูตามโครงสราง

หลักสูตรที่กําหนดและไดรับการพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวน

รวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี และความสามารถในการดูแลสุขภาพ  

การวางแผน (P)  

 ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการกําหนดระบบและกลไกการวางระบบ

ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดของการดําเนินงานดังนี้ 

1. สํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดําเนินการจัดสงรายวิชาตาง ๆ ตาม

แผนการเรียนที่หลักสูตรกําหนดไวในแตละภาคการศึกษา มายังโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อสงตอให

อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตดําเนินการจัดอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาใหเสร็จสิ้นกอน

เปดภาคการศึกษา 

2. อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติทุกคนประชุมรวมกันเพื่อกําหนดอาจารยผูสอนใน

รายวิชาตาง ๆ ใหเหมาะสม  โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ ประสบการณการทํางาน และ

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูสอน แลวดําเนินการจัดสงรายชื่ออาจารยผูสอนกลับไปยังสํานักสงเสรมิวิชาการ

และงานทะเบียน โดยผานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อดําเนินการเปดระบบใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

เปนลําดับตอไป และดําเนินการแจงขอมูลการจัดระบบการสอน พรอมทั้งรายละเอียดของผูเรียน เชน รายชื่อ 

กลุมเรียน/ชัน้ป และตารางเรยีน ไปยังอาจารยผูสอนเพื่อเตรียมการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียด

ของประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยหลักสูตรกําหนดใหรายวิชาเดียวกันที่มีหลายกลุมเรียน หรือ

อาจารยผูสอนหลายคน ใหจัดทําเพียงฉบับเดียวเพือ่ควบคุมการจัดการเรียนการสอนใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

3. อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อจัดเตรยีมเนื้อหาที่จะใชในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมและทันสมัยโดยคํานึงถึง

ชื่อรายวิชา คําอธิบายรายวิชา จํานวนหนวยกิต ความกาวหนาของศาสตร ในรายวิชา และครอบคลุมผลลัพธการ

เรียนรูตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping)ทั้ง 6 ดานอันประกอบดวย 1) ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

5) ดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสาร และ 6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ นอกจากนี้อาจารยจะตอง

ออกแบบการสอนที่ทันสมัยและหลากหลายอยูเสมอ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนนกิจกรรมการเรียนรูที่

สามารถพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาระหวางเรียนใหมีประสบการณในการทํางานและการประกอบ

อาชพี เชนจัดใหมีการเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูเชี่ยวชาญ การศึกษาดูงาน ตลอดจนสงเสริมการเรียนรู

ดวยสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม  
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4. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํารายละเอียดของ

รายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยผูสอนแตละทานใหมีความ

เหมาะสมและทันสมัยทั้งดานเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล เพื่อใหผูเรียนเกิดผลลัพธการ

เรยีนรูครอบคลุมทั้ง 6 ดานตามที่หลักสูตรกําหนดไว 

5. อาจารยผูสอนแตละทานนํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(มคอ.3 และ มคอ.4) ที่ผานการพิจารณาแลว สงเขาระบบ TQF ออนไลนกอนการเปดภาคการศึกษา ตามชวง

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยสํานักสงเสรมิวิชาการและงานทะเบียนกําหนด และกําหนดใหอาจารย

ผูสอนในแตละรายวิชาชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 และ 

มคอ.4)ใหนักศึกษาทุกคนในวันแรกของการเปดการเรยีนการสอน  

6. ดําเนินการจัดการเรยีนการสอนเมื่อเปดภาคการศึกษา 

การดําเนินการ (D) 

ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

 จากการดําเนินงานดานการกําหนดผูสอน การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

(มคอ.3 และ มคอ.4) ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 

 1. การจัดอาจารยผูสอน พบวาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสามารถจัดอาจารยผูสอนไดครบทุก

รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2558 และเปนไปตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกําหนดไว โดยอาจารยผูสอนใน

รายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตรทุกทาน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนและจากการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีตออาจารยผูสอน พบวา ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2558 ของหลักสูตร มีผลการ

ประเมินอยูในระดับดีและดีมาก (คาคะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 3.50 – 5.00) 

 2. อาจารยผูสอนทุกทานมีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 

และ มคอ.4) ที่ผานการพิจารณาแลว สงเขาระบบ TQF ออนไลน ทันตามระยะเวลาที่กําหนดและแจกใหนักศึกษา

ในวันแรกของการเปดการเรียน ครบทุกรายวิชา แตประเด็นปญหาที่พบคือ การพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ที่

ดําเนินการโดยอาจารยประจําหลักสูตร บางคร้ังมีขอสงสัยเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งตอง

ใหอาจารยผูสอนเขามาอธิบายชี้แจง จนทําใหกระบวนการในการพิจารณาคอนขางลาชา 

 3. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ ของหลักสูตร พบวาอาจารยผูสอนแตละทานมีการ

ออกแบบการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เชน ในรายวิชา 4943311 ทันตสุขภาพ กําหนดให

นักศึกษาจัดโครงการบริการทันตสุขภาพในชุมชน รายวิชา 4943203 เวชศาสตรฟนฟูในงานสาธารณสุขชุมชน มี

การนํานักศึกษาออกดูงานดานเวชศาสตรฟนฟูในโรงพยาบาล รายวิชา 4941303 การสงเสริมสุขภาพกําหนดให

นักศึกษาศึกษาประวัติความเปนมาของการสงเสริมสุขภาพโลกจากบทเรียนออนไลนรายวิชา 4944602 

สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตรมีการเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการสุขภาพมาถายทอดความรูและ

ประสบการณแกนักศึกษา รายวิชา4941702 การสื่อสารและการประชาสัมพันธในงานสาธารณสุข กําหนดให

นักศึกษาออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพชุมชน รายวิชา 4944901 การเตรียมฝกประสบการณทาง

สาธารณสุขศาสตร กําหนดใหนักศึกษามีออกสังเกตการณแบบมีสวนรวมในหนวยบริการสาธารณสุข ตั้งแตปชั้น

ปที่ 1 – 3 เพื่อสรางประสบการณและความพรอมทางวิชาการและวิชาชีพใหแกนักศึกษา โดยภายหลังจบการ
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สังเกตการณ นักศึกษาตองกลับมาสัมมนาเพื่อสะทอนสิ่งที่รูและสวนขาดของตนเอง ตลอดจนประเมินและให

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 3 มุมมอง ไดแก ตนเอง หนวยบริการสาธารณสุข และหลักสูตรฯ อันจะสงผลใหการ

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 4944902 การฝกประสบการณทางสาธารณสุขศาสตรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

นอกจากนี้อาจารยผูสอนหลายทานยังมีการนําสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม เชน LMS และ Classstart มาใชเพื่อสงเสริม

การเรียนรูนอกหองเรยีนและการเรยีนรูตลอดเวลาใหกับนักศึกษาดวย 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

 จากผลการดําเนินงานดานการกําหนดผูสอน การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู 

(มคอ.3 และ มคอ.4) ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อาจารยประจําหลักสูตรมีขอเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึน้ดังนี ้

 1. การกําหนดอาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตรมีความเห็นวา กระบวนการกําหนดอาจารยผูสอน

ที่ใชอยูมีหลักเกณฑการพิจารณาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีอยูแลว แตสิ่งที่ตองเพิ่มเติมคืออาจารยประจํา

หลักสูตรควรรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดประสบการณเกี่ยวกับ

เทคนิคและวิธีการสอนของอาจารยที่มีผลการประเมินการสอนดีเดนสูอาจารยผูสอนในหลักสูตร เพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนของแตละคนตอไป 

 2. การพิจารณารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) 

ของอาจารยผูสอนแตละทาน อาจารยประจําหลักสูตรเสนอใหดําเนินการพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนดวย หาก

มีขอสงสัยใด อาจารยผูสอนสามารถอธิบายชี้แจงและใหคําตอบไดทันที ซึ่งจะลดความลาชาของกระบวนการ

ดําเนินการลงได  

 3. การจัดการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรมีความเห็นวาควรมีการเนนย้ําใหอาจารยผูสอนทุก

ทานจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายใหมากขึ้น ครอบคลุมผลลัพธการเรียนรูตามแผนที่กระจายความ

รับผิดชอบที่กําหนดไวในหลักสูตร และสามารถทําใหนักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูที่สามารถนําไปตอยอด

ทางดานวิชาการและการทํางาน/การประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมกีารบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เปาประสงค 

อาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสามารถจัดการเรียนการสอนที่มี

การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

การวางแผน (P)  

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กําหนดใหอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา พัฒนารูปแบบและวิธีการ

สอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบรกิารวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อจัด

ประสบการณที่หลากหลาย เนนการใชปญหาเปนฐาน เพื่อกอใหเกิดทักษะการเรยีนรูจากสภาพจรงิ 

การดําเนินการ (D) 

ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
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ผลการดําเนนิงาน 

 ในปการศึกษา 2558 อาจารยผูสอนไดมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 

การบรกิารวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  ในรายวิชาตาง ๆ ดังตอไปนี ้ 

 1. รายวิชา 4943311 ทันตสุขภาพ มีการจัดโครงการบริการทันตสุขภาพในชุมชน  โดยการสอดแทรก

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเขาไป ภายใตกิจกรรมการใหทันตสุขศึกษาตามกลุมวัยดวยวัฒนธรรม

ทองถิ่นโดยนักศึกษา และมีการตอยอดพัฒนาสูกระบวนการวิจัย เรื่อง “การสํารวจสภาวะและพฤติกรรมทันต

สุขภาพของประชาชนตําบลเกาะใหญ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา”   

 2. รายวิชา 4943203 เวชศาสตรฟนฟูในงานสาธารณสุขชุมชนอาจารยผูสอนนําผลการศึกษาวิจัยของ

ตนเอง เรื่อง ตนทุนการบําบัดรักษาผูปวยเวชศาสตรฟนฟูฯ มาใชเปนขอมูลประกอบการเรียนการสอน  

 3. รายวิชา 4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร มีการสงเสริมใหนักศึกษาใชขอมูลของชุมชนที่

สนใจมากําหนดประเด็นในการทําหัวขอวิจัย และมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรกึษาวิจัย เพื่อใหคําปรึกษา ดูแล กํากับ

และติดตามอยางใกลชดิ 

 4. รายวิชา 4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน มีการสงเสริมใหนักศึกษาศึกษาชุมชนและออกแบบ

ประเด็นการพัฒนาสุขภาพโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

5. รายวิชา 4941301 การสงเสริมสุขภาพ มีการสงเสริมใหนักศึกษาศึกษาคนควาและเรียนรูการใหภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการดูแลสุขภาพ ภายใตกิจกรรมสํารวจความเช่ือทางดานสุขภาพในชุมชน  

 6. รายวิชา 4941702 การสื่อสารและการประชาสัมพันธในงานสาธารณสุข มีการสงเสริมใหนักศึกษามี

ทักษะบริการวิชาการใหกับชุมชน ภายใตกิจกรรมการออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพในชุมชน และกิจกรรม

การพูดในที่ชุมชน 

 7. รายวิชา 4944206 สุขภาพจิตชุมชน จัดกิจกรรมสํารวจภาวะสุขภาพจิตของกลุมวัยตาง ๆ ในชุมชน 

เปนตน 

 ซึ่งกิจกรรมดังกลาวขางตนกอให เกิดประโยชนทั้งตอนักศึกษา อาจารยผูสอน และหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี ้

 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

-  นักศึกษามีคุณลักษณะของการเปนผูนําทางวิชาชีพสาธารณสุขที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 

จรยิธรรม และเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

- นักศึกษาสามารถคดิอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห การสังเคราะหสถานการณดานสุขภาพของชุมชนได

อยางเปนองครวม 

-  นักศึกษาสามารถวางแผน แกปญหา และปฏิบัติงานสาธารณสุขรวมกับชุมชน ตลอดจนหนวยงานที่

เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค และมีประสิทธิภาพ  

-  นักศึกษามีความสามารถในการใหบริการวิชาการทางดานสาธารณสุข และสรางเสริมสุขภาพแก

ประชาชน ตลอดจนหนวยงานอื่นที่เก่ียวของได 

-  นักศึกษามีทักษะกระบวนการทํางานเปนทีม มีมนุษยสัมพันธ มีความสามารถในการสื่อสาร และใช

เทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 ผลที่เกิดกับอาจารยผูสอน 
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- อาจารยผูสอนสามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษา

ไดหลากหลายมิติมากขึ้น  

-  ทําใหอาจารยผูสอนเปนที่ยอมรับ และเกิดความเขมแข็งในการทํางานรวมกับกับองคกร/หนวยงานที่

เกี่ยวของ/ชุมชน 

 ผลที่เกิดกับหลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัย 

- เกดิการสรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิใหแกหลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัยเนื่องจากกิจกรรมบูรณาการการ

เรียนการสอนดังกลาว ลวนแลวแตกอใหเกิดการปฏิบัติ และนําไปสูการใชประโยชนจริงในการใหบริการ

สาธารณสุข เพื่อการพัฒนาสุขภาพในชุมชน  

- เปนการประชาสัมพันธใหชุมชนรูจักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเปนการนําเสนอหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร ตลอดจนนักศึกษาใหเปนที่รูจักแกองคกร/หนวยงานที่เกี่ยวของ/ชุมชน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการมี

งานทําของนักศึกษาอีกชองทางหนึ่ง 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

 จากผลการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ของอาจารยผูสอน ในรายวิชาตาง ๆ อาจารยประจํา

หลักสูตรมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ดังตอไปนี้ 

1. สงเสริมและกํากับใหอาจารยผูสอนพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บรกิารวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ที่เปนรูปธรรมในรายวิชาของ

ตนเองใหมากยิ่งขึ้น 

2. เนนย้ําใหอาจารยผูสอนนําผลจากการประเมินของนักศึกษา และเสียงสะทอนกลับจากแหลงเรียนรูใน

ชุมชน มาใชในการวางแผนการจัดการเรยีนการสอนในภาคเรยีนถัดไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการสรางสัมพันธภาพกับเครือขายในชุมชนในรูปแบบตางๆ เชน การขอตกลงความรวมมือกับ

องคกร/หนวยงาน/ชุมชน(Memorandum of Understanding: MOU) สําหรับเปนแหลงการเรียนรูในรายวิชาตางๆ 

ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

5.2-0-1 บันทึกขอความขอรายชื่ออาจารยผูสอนภาคปกต ิประจําปการศึกษา 1/2558,  2/2558 และ5/2558 

5.2-0-2 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณพิต (มคอ.2)หมวดที ่4 ผลการเรยีนรู กลยทุธการสอน 

และการประเมินผล 

5.2-0-3 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2558และ3/2558  

5.2-0-4 ระบบ TQF ออนไลน ของสํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5.2-0-5 รายรายละเอยีดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) 

5.2-0-6 ผลการประเมินความพงึพอใจตอการสอนของอาจารยโดยนกัศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 

5.2-0-7 ตัวอยางรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย 

5.2-0-8 รายวิชาที่มีการใชสือ่เทคโลโลยีที่ทันสมัย เชน LMS และ Classstart 

5.2-0-9 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบรกิารวิชาการทางสงัคม และการทํานุบาํรุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม 

5.2-0-10 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรกึษาโครงการวิจัยในรายวิชา 4943802 การวิจยัทางสาธารณสขุศาสตร 

ของนักศึกษาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภาคปกต ิชัน้ปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2558 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน    

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.2 

จุดแข็ง 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีวิธีการกําหนดอาจารยผูสอน กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการ

จัดทําแผนการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอนที่เปนระบบและชัดเจน สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูที่

หลักสูตรกําหนด  

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ไมม ี

จุดที่ควรพัฒนา 

 ความลาชาในกระบวนการพิจารณารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(มคอ.3 และ มคอ.5) และการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการงานสังคม และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เห็นเปนรูปธรรมในรายวิชาตาง ๆ ยังมีนอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 การพิจารณารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.5) 

ควรดําเนินการรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน เพื่อลดระยะเวลาในกระบวนพิจารณา 

และควรชี้แจงทําความเขาใจ และเนนย้ําใหอาจารยผูสอนมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการงานสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ มากขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ(P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให

ขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอนและ

นําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่

ทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการ

พัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (assessment as learning) และ

การประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร 

(assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมายประการหลัง 

คือ เนนการไดขอมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรูของนักศึกษาการจัดการเรียน

การสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมายสองประการแรกดวย ทั้งนี้ ความ

เหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการ

ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูได

อยางเหมาะสม มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง  (authentic assessment)มีการ

ใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการ

ปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world)และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ 

(feedback) ที่ทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองไดใหผล

การประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษาสําหรับหลักสูตรระดบั

บัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ การคนควา

อิสระที ่ม ีค ุณภาพดวย ในการรายงานการดํา เน ินงานตามตัวบงชี ้นี ้ใหอธิบาย

กระบวนการหรอืแสดงผลการดําเนินงานอยางนอยใหครอบคลุมประเด็นดังตอไปนี ้

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรอืเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผูสอนและ

ผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรยีนการสอนตอไป 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นางสาวภัชชนก  รัตนกรปรีดา โทรศัพท  : 096-0945291 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 
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เกณฑการประเมนิ   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมี

แนวคิดใน

การกํากับ

ติดตาม

และ

ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

- มีระบบมี

กลไก 

- ไมมีการนาํ

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัต/ิ

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- ไมมกีาร

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่

ดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผล

อธิบายการเปน

แนวปฏิบัติที่ดไีด

ชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนนิงาน 

การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษา การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7) 

เปาประสงค 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรุงการสอนของ

อาจารยผูสอน อันจะนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) จนเกิดการเรียนรู 

และการประเมินผลการเรยีนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร เพื่อนําไปพัฒนา

หลักสูตรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นไป 



72 

 

ผลการดําเนนิงาน 

การวางแผน (P) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานประเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา และการกํากับการประเมินการ

จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ใหตรงตามวัตถุประสงคที่หลักสูตรกําหนดไวดังนี้ 

 1. อาจารยประจําหลักสูตรจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) พรอมทั้งกําหนดน้ําหนักของ

องคประกอบการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนนของแตละรายวิชา เพื่อใหอาจารยผูสอนนําไปใชในการ

ออกแบบการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรยีนรูใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

 2. อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (มคอ.3 และมคอ. 4) ของแตละรายวิชา และกําหนดเกณฑวิธีการประเมินผลผลการเรียนรูของ

นักศึกษา ใหครอบคลุมตามแผนการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) โดยใชการประเมินตาม

สภาพจริง และเนนนักศึกษามีสวนรวม พิจารณาสรางเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา

ใหมีความหลากหลาย เหมาะสมสามารถวัดความรูและการคดิขั้นสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานได

จริงเชน ขอสอบปรนัย-อัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 

ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูใน

รายวิชาที่มีหลายกลุมใหไดมาตรฐานเดียวกัน และกําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดที่ชัดเจนมีการระบุ

ขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการตัดเกรดชัดเจน เพื่อพิจารณาการกระจายของเกรดที่สะทอน

ความสามารถที่แทจรงิของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา 

 3. อาจารยประจําหลักสูตรรวมกันพิจารณา ตรวจสอบและกํากับเกณฑการประเมินผลการเรียนรูที่

อาจารยผูสอนระบุไวในรายละเอียด  ของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 และ     

มคอ.4) ของแตละรายวิชาใหสอดคลองและเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนดไว 

 4. อาจารยผูสอนนํารายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) ที่ผาน

การพิจารณาแลว นําไปใหกับนักศึกษาในวันแรกของการเปดเรียน พรอมทั้งแจงใหนักศึกษาทราบทั้ง

วัตถุประสงคการสอน หลักฐานการเรยีนรูของผูเรยีน พฤติกรรมการเรยีน เกณฑการประเมิน และการตัดเกรด 

ฯลฯ และใหนักศึกษามีสวนรวมในการปรับปรุงแนวทางการประเมิน และนําไปจัดการเรียนการสอน โดย

อาจารยผูสอนจะตองมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับรายวิชา

และผลลัพธการเรียนรูอยูเสมอ เชน มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ สรางขอสอบใหม ๆ การมีคลัง

ขอสอบ เปนตนโดยอาจารยผูสอนสามารถดําเนินการประเมินผลยอยที่สอดแทรกในกระบวนการเรียนการ

สอนไดตลอดเวลา และในกรณีที่นักศึกษาไมผานเกณฑการประเมินใด อาจารยผูสอนสามารถเปดโอกาสให

นักศึกษาพัฒนาตนเองเพิ่มเติมและสอบซอมไดในระหวางเรยีน 

 5. ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละภาคการเรียนศึกษาอาจารยผูสอนจะตองดําเนินการ

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) เพื่อตรวจสอบและสรุปผลการจัดการเรียน

การสอน ตลอดจนทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาวาเปนไปตามที่กําหนดไว

หรือไม เพื่อใหไดขอมูลในการนําไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งถัดไป โดยอาจารย

ผูสอนตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และเสนอตออาจารยประจํา

หลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
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ผลการดําเนนิงาน 

 6. อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อ

ประเมินผลการดําเนินงานโดยภาพรวมของหลักสูตร และใชเปนแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรตอไปโดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรยีนการ

สอน 

การดําเนินการ (D) 

 ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

จากการดําเนินงานประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษา และการกํากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอนและประเมินหลักสูตร ของหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

1. อาจารยผูสอนในทุกรายวิชาตางๆ ของหลักสูตร มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ชัดเจนและเหมาะสม ดังที่ปรากฎใน

รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 และมคอ. 4) ของแตละรายวิชา 

ทั้งนี้เปนเพราะอาจารยผูสอนทุกทานเห็นความสําคัญและใหความรวมมือกับการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตรเปนอยางดี และหลักสูตรมีระบบและกลไกการติดตาม กํากับ และตรวจสอบผลการดําเนินงานที่

ชัดเจน 

2. กระบวนการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของแตละรายวิชา

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตออาจารยผูสอน พบวา ทุกรายวิชา

ที่เปดสอนในปการศึกษา 2558 ของหลักสูตร มีผลการประเมินอยูในระดับดีและดีมาก (คาคะแนนเฉลี่ยอยู

ระหวาง 3.50 – 5.00) และไมมีขอรองเรียนใดเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอน 

 3. ในปการศึกษา 2558 อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.

5 และ มคอ.6) เสร็จสิน้ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรยีนการสอน ครบทุกรายวิชา ทั้งนี้เปนเพราะการมีระบบ

และกลไกการสนับสนุน ติดตามและกํากับการดําเนินงานที่ชัดเจนเชน มีระบบการแจงเตือน และมีการสง

ขอมูลผานระบบ TQA ออนไลน เปนตน  

 6. อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เสร็จสิน้

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากความรวมมือรวมใจของอาจารยผูสอน

และอาจารยประจําหลักสูตรทุกทาน  

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากผลการดําเนินงานประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และการกํากับ

การประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อาจารย

ประจําหลักสูตรมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. อาจารยผูสอน อาจารยประจําหลักสูตร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ นําขอมูลการประเมินผูเรียนและรายงานผลการดําเนินงานใน

ระดับตางๆ ผูเกี่ยวของในระดับคณะ หลักสูตร โปรแกรมวิชาและผูสอนไดนํามาศึกษาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง/

พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป  
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ผลการดําเนนิงาน 

2. สงเสริมใหอาจารยผูสอนและอาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการ

และการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปนกลไกในการดําเนินงานของหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องอยู

เสมอ 

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 

5.3-0-1 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณพิต (มคอ.2) 

5.3-0-2 รายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) 

5.3-0-3 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 – มคอ.6)  

5.3-0-4 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

5.3-0-5 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ คร้ังที่ 1/2558, 2/2558, 3/2558, 4/2558 

และ 5/2558 

5.3-0-6 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

การประเมินผูเรียน 3 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน    

 

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 5.3 

จุดแข็ง 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การกํากับการประเมินการจัดการ

เรยีนการสอนและการประเมินหลักสูตรที่ชัดเจนและตอเนื่อง  

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไดรับพัฒนาทักษะในการดําเนินการ

ประเมินผลดานตาง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งในเรื่องรูปแบบและวิธีการประเมิน เพื่อใหสามารถนํามาใชใน

การประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 

 ไมม ี

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 ไมม ี
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 

ชนิดของตวับงชี ้ กระบวนการ(P) 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร(มคอ.2) 

หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละหลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษาอาจารย

ประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําปในแบบรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นางสาวภัชชนก  รัตนกรปรีดา โทรศัพท  : 096-0945291 

ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 

เกณฑการประเมิน 

- มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.00 

- มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.75 

- มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5 
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ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

1. อาจารยประจําหลักสูตร

อยางนอยรอยละ 80 มี

สวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติ ดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

- อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 

100 มีสวนรวมในการประชุมวาง 

แผนบรหิารและพัฒนาอาจารย 

- อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 

100 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผนการรับนักศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 

100 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

ติดตามผลการรับนักศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 

100 มีสวนรวมในการประชุม

ติดตามและจัดทํา มคอ.3  

- อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 

100 มีสวนรวมในการประชุมการ

จัดทํา และติดตาม การจัดทํา 

มคอ.5 และการทวนสอบผล 

สัมฤทธิ์กระบวนการเรียนรู  

- อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 

100 มีสวนรวมในการประชุม

วางแผนการเตรียมความพรอม

แกนักศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตร รอยละ 

100 มีสวนรวมในการประชุม

ติดตามและจัดทํา มคอ.7 

- บันทึกการประชุม

คร้ังที่ 1/2558 

- บันทึกการประชุม

คร้ังที่ 2/2558 

- บันทึกการประชุม

คร้ังที่ 3/2558 

- บันทึกการประชุม

คร้ังที่ 4/2558 

- บันทึกการประชุม

คร้ังที่ 5/2558 

 

 

  

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แห งชาติ หรื อมาตรฐาน

คุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา  

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมี

รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

- มคอ.2   
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา 

แล ะ รา ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง

ประสบการณภาคสนาม 

(ถามี ) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาค

ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห ค ร บ ทุ ก

รายวิชา 

- มีรายละเอียดของรายวิชาตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ครบทุก

ราย วิชากอนเปดภาคเรยีน  

      * มคอ.3-4 ภาคเรียนที ่1/2558  

        จํานวน 29 รายวิชา 

      *มคอ.3-4 ภาคเรียนที ่2/2558  

        จํานวน 29 รายวิชา 

- มคอ.3   

4. จั ดทํ า รายงานผลการ

ดําเนิน การของรายวิชา

แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดํา เนินการของประสบ 

การณภาคสนาม (ถามี ) 

ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.

6 ภายใน 30 วัน หลั ง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด

สอนใหครบทุกรายวิชา 

-  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนิน 

การของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

 * มคอ.5-6 ภาคเรียนที1่/2558  

จํานวน 29 รายวิชา 

* มคอ.5-6 ภาคเรียนที ่2/2558  

จํานวน 29 รายวิชา 

- มคอ.5   

5. จั ดทํ า ราย งานผลการ

ดําเนิน การของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

6 0  วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ป

การศึกษา 

- มีการจัดทํารายงานผลการดําเนิน 

การของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภ า ย ใ น  6 0  วั น ห ลั ง สิ้ น สุ ด ป

การศึกษา 

- มคอ.7   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม

มาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 และ

มคอ.4 (ถามี) อยางนอย

รอยละ 25 ของรายวิชาที่

เ ป ด ส อ น ใ น แ ต ล ะ ป

การศึกษา 

- อาจารยประจําหลักสูตรทั้ง  5 

ทาน ประชุมรวมกันเพื่อทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ ของนั กศึ กษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนด

ใน มคอ.3 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ภาค

เรยีนที่ 1/2558 

- แบบทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ระดับ

รายวิชา 

- แบบทวนสอบ

ขอสอบ 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

- ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ภาค

เรยีนที่ 2/2558 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กล

ยุทธการสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรูจาก

ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร

ดําเนินงานใน มคอ.7ปที่

แลว 

- มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู 

จากผลการประเมินการดําเนินงาน

ที่รายงานใน มคอ.7  ปที่แลว 

- มคอ.7 (2557)  

- มคอ.7 (2558)  

  

8. อาจารยใหม (ถามี)ทุกคน 

ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน 

- หลักสูตรกําหนดใหอาจารยใหม

ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศและให

การแนะนําการจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตร โดยมีการ

แตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยงและมอบ

คูมือสําหรับอาจารย 

- คูมืออาจารย

โปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตร

สุขภาพ 

  

9. อาจารย ประจํ าทุ กคน

ไ ด รั บ ก า ร พั ฒ น า ท า ง

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหนึ่งครัง้ 

- อาจารยประจําทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

- รายละเอียดการ

พัฒนาตนเองของ

อาจารยประจาํ

หลักสูตร 

  

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย

กวารอยละ 50 ตอป 

- หลั กสูตรกํ าหนด ใหบุ คลากร

สนับสนุนการเรียนการสอนไดรับ

การพัฒนาวิ ชาการและ /หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 

ตอไป 

-  มคอ.2 วาดวย

เรื่องการบรหิาร

บุคลากรสนับสนุน

การเรยีนการสอน 

  

11. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติ

ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

- ผลการประเมินความพงึพอใจของ

นักศึกษาปสุดทายทีม่ีตอคุณภาพ

หลักสูตร  มีคาคะแนนเฉลีย่

เทากับ 4.57 จากคะแนนเต็ม 

5.00 

- รายงานสรุปผล

การประเมินความ

พึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทาย

ที่มีตอคุณภาพ
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐาน 

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

ไม

เปนไป

ตาม

เกณฑ 

หลักสูตร 

12. ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต

ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

- ผลการปะเมินความพึงพอใจของ

ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑติใหม         

มีคาคะแนนเฉลีย่เทากับ 4.50     

จากคะแนนเต็ม 5.00 

- รายงานสรุปผล

การประเมินความ

พึงพอ ใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอ

บัณฑิตใหม 

  

จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนนิการผานเฉพาะตัวบงชี้ท่ี 1 – 5   5  

รอยละของตัวบงชี้ท่ี 1 – 5   100  

รวมตัวบงชี้ในปนี ้  12  

จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนนิการผาน  12  

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปนี้ (ที่ดําเนินการผาน)  100  

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

2557 2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

ผลการดํา เนินงานหลักสูตรตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 100 รอยละ 100 

5 คะแนน 

รอยละ 100 

5 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 5.4 

จุดแข็ง 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรอยางเปนระบบและ

ตอเนื่อง ตลอดจนอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานใหความรวมมือกับการดําเนินงานและติดตามผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรเปนอยางดี 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

 กระบวนการทวนสอบผลลัพธระดับรายวิชายังคงมีความหลากหลาย และแตกตางกันไปในอาจารย

ผูสอนแตละคน 
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 ควรมีการออกแบบกระบวนการทวนสอบในระดับรายวิชาใหมีความชัดเจนและเปนระบบมากขึ้น 

ตลอดจนสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใหกับอาจารยผูสอนทุกคน เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

สรุปภาพรวมองคประกอบที่ 5หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดแข็ง 

 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน

หลักสูตรใหมีความทันสมัย ลุมลึกในศาสตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 

รวมถึงสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒขิองสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

 2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีวิธีการกําหนดอาจารยผูสอน กํากับ ติดตาม และตรวจสอบ

การจัดทําแผนการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอนที่เปนระบบและชัดเจน สอดคลองกับผลลัพธการ

เรยีนรูท่ีหลักสูตรกําหนด 

 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การกํากับการประเมินการจัดการ

เรยีนการสอนและการประเมินหลักสูตรที่ชัดเจนและตอเนื่อง 

 4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง ตลอดจนอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานใหความรวมมือกับการดําเนินงานและติดตามผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรเปนอยางดี 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติควรมีการจัดสรรทรัพยากรในการปรับปรุงพัฒนาสาระรายวิชา

ของหลักสูตรใหมีความทันสมัยและลุมลึกในศาสตรอยูเสมอ โดยการสนับสนุนและเชิญวิทยากรหรือ

ผูเชี่ยวชาญในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาธารณสุขศาสตรมาถายความรู และประสบการณในการปฏิบัติ

จรงิในรายวิชาตาง ๆ ใหมากขึ้น และควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูสอนพัฒนาองคความรูในรายวิชาที่

สอนอยูอยางสม่ําเสมอ  

 2. ควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไดรับพัฒนาทักษะในการดําเนินการ

ประเมินผลดานตาง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งในเรื่องรูปแบบและวิธีการประเมิน เพื่อใหสามารถนํามาใชใน

การประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 

 2. ความลาชาในกระบวนการพิจารณารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.5) และการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการงาน

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เห็นเปนรูปธรรมในรายวิชาตาง ๆ ยังมีนอย 

 3. กระบวนการทวนสอบผลลัพธระดับรายวิชายังคงมีความหลากหลาย และแตกตางกันไปในอาจารย

ผูสอนแตละคน 
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

 1. หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติควรเชิญศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ผูใชบัณฑติ และผูเชี่ยวชาญใน

ศาสตรทางสาธารณสุขศาสตรมารวมออกแบบหลักสูตรตั้งแตแรกเริ่มกระบวนการปรับปรุงหลักสตูร 

 2. การพิจารณารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 และ 

มคอ.5) ควรดําเนินการรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน เพื่อลดระยะเวลาใน

กระบวนพิจารณา และควรชี้แจงทําความเขาใจ และเนนย้ําใหอาจารยผูสอนมีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บรกิารงานสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนในรายวิชาตาง ๆ มากขึน้ 

 3. ควรมีการออกแบบกระบวนการทวนสอบในระดับรายวิชาใหมีความชัดเจนและเปนระบบมากขึ้น 

ตลอดจนสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใหกับอาจารยผูสอนทุกคน เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชได

อยางมีประสิทธิภาพ 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 

5.3 การประเมินผูเรียน 3 

5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
5 

คะแนนเฉลี่ยรายองคประกอบ 3.50 
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องคประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

ชนิดของตัวบงชี้ กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทาง

กายภาพ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของ

อุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน 

อุปกรณการเรยีนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อ

การสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯสิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณ

เพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงานทันสมัยโดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนา

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยใ นการราย ง านการ

ดํา เนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดํา เนินงาน

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา

หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย

ตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในคะแนนระดับใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการ

ดําเนินงานทั้งหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลให

ผูเรียนสามารถเรยีนรูไดอยางมีประสิทธิผล 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี ้: นางสาวสุรตันสวดี  แซแต  โทรศัพท  : 082-4318426 

ผูจดัเก็บขอมูล  : นางสาวรสสุคนธ  ราชแกว โทรศัพท  : 089-9753711 
 

เกณฑการประเมนิ 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีระบบ  

- ไมมีกลไก 

- ไมมีแนวคิด

ในการ

กํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

- มีระบบมี

กลไก 

- ไมมีการ 

- นําระบบ

กลไกไปสู

การ

ปฏิบัติ/

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มี

กลไก 

- มีการนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก 

- มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 



83 

 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 

ดําเนินงาน 

 

กระบวนการ 

- ไมมกีาร

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

  

กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีการประเมิน

กระบวนการ 

- มีการ

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ

ปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เปน

รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติ

ที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิง

ประจักษยืนยนั 

และกรรมการ

ผูตรวจประเมิน

สามารถให

เหตุผลอธิบาย

การเปนแนว

ปฏิบัติที่ดไีด

ชัดเจน 

 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนนิงาน 

ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

เปาหมาย 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทั้งดานกายภาพ เชน 

หองเรียน หองปฏิบัติการ ดานวัสดุอุปกรณและครุภัณฑตางๆ สําหรับการจัดการเรียนการสอน  และดานสิ่ง

อํานวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อตอการเรยีนรู เชน  หนังสือ ตํารา เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส สิ่งพิมพ

ตางๆ และฐานขอมูลเพื่อการคนควา ฯลฯ ในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพพรอมใชงาน และมีความทันสมัย 

การวางแผน (P) 

ในแตละปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ไดมีการวาง

แผนการจัดระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูใหมีปรมิาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน ดังนี้ 

1. สิ่งสนับสนุนดานกายภาพ เชน ความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการ อาจารยประจําหลักสูตร

รวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จะมีการประชุมคณาจารยเพื่อสํารวจและรับฟงขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
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ปรมิาณหองเรียน หองปฏิบัติการ ตลอดจนบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรยีนรู ทั้งในดานแสงสวาง 

อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใชสอยในหองเรียนและหองปฏิบัติการใหสอดคลองกับการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน และดําเนินการใหพรอมกอนเปดการเรียนการสอน ถาหากมีปญหาเกิดขึ้นในระหวางที่จัดการ

เรียนการสอนเกี่ยวกับหองเรียนและหองปฏิบัติการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตไดมีการรองรับกับ

ปญหาดังกลาวโดยไดรับการสนับสนุนจากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

และมหาวิทยาลัย เชน ในกรณีที่หองเรียนแออัดเกินไปกับจํานวนนักศึกษา อาจารยผูสอนสามารถดําเนินการ

บันทึกขอเปลี่ยนแปลงหองเรียนผานแบบฟอรมขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียน หรือในกรณีหองเรียน 

หองปฏิบัติการไมพรอมใชงาน ก็มีการจัดตั้งงบประมาณคาซอมบํารุงเพื่อการแกไขปญหาดังกลาวไว ซึ่ง

อาจารยผูสอนสามารถดําเนินการแจงปญหาที่เกิดขึ้นตามแบบฟอรมแจง/สั่งซอมครุภัณฑ สงผานโปรแกรม

วิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อดําเนินการแกไขตอไป  

2. สิ่งสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและครุภัณฑตางๆ สําหรับการจัดการเรียนการสอน อาจารยประจํา

หลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีการประชุมสํารวจความตองการวัสดุอุปกรณและ

ครุภัณฑสําหรับการจัดการเรียนการสอน โดยใหอาจารยผูสอนแตละทานระบุชนิด จํานวน และคุณลักษณะ

เฉพาะ เสนอมายังโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อพิจารณาจัดทําแผนขอตั้งงบประมาณสําหรับการ

จัดซื้อจัดจาง แลวเสนอผานคณะเพื่อสงตอใหกับมหาวิทยาลัยพิจารณา หลังจากที่งบประมาณผานการ

พิจารณาจากมหาวิทยาลัยแลว จะแจงกลับมาที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและโปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ หลังจากนั้นโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จึงประชุมเพื่อแจงผลการพิจารณาใหกับ

อาจารยประจําหลักสูตรทราบ และดําเนินการจัดซื้อจัดจาง โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัด

จางและตรวจรับที่ชัดเจน และในแตละปการศึกษาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเช็คพัสดุของโปรแกรม

วิชา เพื่อตรวจเช็คความพรอมและสภาพการใชงานของอุปกรณตางๆ ดวยนอกจากนี้หลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑติยังรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ จัดระบบการเบิกจายวัสดุ โดยการใหอาจารยผูสอน

ลงบันทึกการเบกิจายวัสดุ ทําใหงายตอตรวจสอบและเช็คยอดคงเหลือ เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดหา

เพิ่มเติมและทดแทน สวนการเบิกใชงานครุภัณฑ ก็จะใหอาจารยผูสอนทําบันทึกขอความแจงความประสงคจะ

ใชครุภัณฑมายังโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ หลังจากนั้นโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ก็จะจัด

ตารางการเบกิครุภัณฑไว เพื่อใหอาจารยสามารถเบิกไปใชงานไดโดยไมซ้ําซอนกัน และตองลงลายมือชื่อรับ-

คืนไวเปนหลักฐาน เพื่องายตอการติดตามและถาพบกรณีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑตางๆ เสียหรือชํารุดไม

สามารถใชงานได หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตไดมีการรองรับกับปญหาดังกลาวโดยไดรับการ

สนับสนุนจากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย จัดตั้ง

งบประมาณคาซอมบํารุงไวเพื่อการแกไขปญหาดังกลาวไว โดยสามารถแจงผานแบบฟอรมขอซอมครุภัณฑ 

แตถาวัสดุอุปกรณและครุภัณฑนั้น ไมสามารถซอมแซมไดหรือไมคุมคากับการซอมแซม ก็จะมีการเก็บรวม

ขอมูลไวเพื่อนําไปใชในการวางแผนจัดหาครุภัณฑนั้นในปงบประมาณตอๆ ไป  

3. สิ่งสนับสนุนดานสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน  หนังสือ ตํารา 

เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส และสิ่งพิมพตางๆ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตไดรับการสนับสนุนจาก

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหาและอํานวยความสะดวกสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูใหแกอาจารย
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และนักศึกษาในหลักสูตร โดยการสรางชองทางใหอาจารยและนักศึกษาสามารถเขาแจงรายชื่อหนังสือตํารา 

เอกสาร สื่อ และสิ่งพิมพตางๆ ที่จําเปนสําหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร และสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศจะดําเนินการจัดซื้อจัดหาให รวมทั้งมีการจัดอบรมการสืบคนแหลง/ฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธแจงผานมายังโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และหลักสูตร

ตลอดจนผานทางเว็บไซต http://arit.skru.ac.th/arit/index2.phpของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้ยังมีการใหบริการคอมพิวเตอร เครือขายอินเตอรเน็ต และมีการจัดพืน้ที่/สถานที่สําหรับใหนักศึกษา

และอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน เพื่อตอบสนองความตองการและความ

จําเปนของอาจารยและนักศึกษา  

การดําเนินการ (D) 

ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

ในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการประเมินผลการดําเนินการ

จัดระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน โดยแบงเปน

ดานตางๆ ดังนี ้

1. สิ่งสนับสนุนดานกายภาพ เชน ความพรอมของหองเรียน หองปฏิบัติการ ในปการศึกษา 2558 

พบวาปริมาณของหองเรียน และหองปฏิบัติการ มีความพอเพียงตอการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร แต

ประเด็นปญหาที่พบคือ สภาพแวดลอมของหองเรียน หองปฏิบัติการที่ไมเอื้อตอการเรียนรู เชน บางรายวิชา

อาจารยผูสอนแจงมายังหลักสูตรวาหองเรียนที่ไดไมเอื้อตอการเรียนการสอนของรายวิชา เนื่องจากหองมี

ลักษณะคลายหองประชุม และบางรายวิชานักศึกษาสะทอนผานอาจารยผูสอน และสะทอนผานการประเมิน

การสอนของอาจารยโดยนักศึกษา วาหองเรียนรอนอบอาว หองเรียนอยูติดกับหองน้ํา ซึ่งสงกลิ่นรบกวนทําให

ความสามารถในการเรยีนและความสนใจของผูเรียนลดลง 

2. สิ่งสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและครุภัณฑตางๆ ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิตมีการดําเนินการตามระบบที่วางไว แตประเด็นปญหาที่พบคือ เนื่องจากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพมีงบประมาณที่จํากัดไมสามารถจัดสรรครุภัณฑตามที่คณาจารยแตละทานตองการทั้งหมดได 

เนื่องจากครุภัณฑแตละชิ้นมีราคาสูง และปญหาอีกประการหนึ่งคือ ความลาชาของขั้นตอนการดําเนินการ

ซอมครุภัณฑ ซึ่งสงผลกระทบตอการจัดการเรยีนการสอน 

3. สิ่งสนับสนุนดานสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน  หนังสือ ตํารา 

เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส และสิ่งพิมพตางๆ นักศึกษาสะทอนผานอาจารยผูสอน และสะทอนผานการ

ประเมินการสอนของอาจารยวา ทรัพยากรที่มีอยูโดยเฉพาะหนังสือและตําราที่ทันสมัยยังมีจํานวนนอย 

เนื่องจากศาสตรทางดานสาธารณสุขมีความกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

จากผลการประเมินและการรับฟงเสียงสะทอนของปญหา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการ

ดําเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาดานสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ดังนี ้
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ผลการดําเนนิงาน 

1. สิ่งสนับสนุนดานกายภาพ จากการรับฟงปญหาเรื่องหองเรียนที่ไดไมเอื้อตอการเรียนการสอนของ

รายวิชา เนื่องจากหองมีลักษณะคลายหองประชุม ทางหลักสูตรไดมีแนวทางแกไขโดยใหอาจารยผูสอนทํา

บันทึกขอความขอเปลี่ยนแปลงหองเรยีนผานทางโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ถึงสํานักวิชาการและงาน

ทะเบียน ซึ่งไดรับการแกไขปญหาดังกลาวโดยการจัดหองเรียนใหมให สวนหองเรียนที่อยูติดกับหองน้ํา ซึ่งสง

กลิ่นรบกวนการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรไดมีการแกไขโดยการประสานงานกับพนักงานบริการประจําตึก

ใหมีการทําความสะอาดและตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ สวนประเด็นเรื่องหองเรียนรอนอบอาว หลักสูตรแจง

ผานโปรแกรมวิชาใหเสนอเรื่องถึงมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว 

2. สิ่งสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณและครุภัณฑตางๆ ในปการศึกษา 2558 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิตไดมีการประชุมและอภิปรายรวมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เพื่อจัดลําดับความสําคัญและ

ความจําเปนในการจัดสรรครุภัณฑประจําปงบประมาณ สวนความลาชาของขั้นตอนการดําเนินการซอม

ครุภัณฑ ซึ่งสงผลกระทบตอการจัดการเรียนการสอนทางหลักสูตรและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพได

ดําเนินการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑที่อยูในระหวางการดําเนินการซอมจากคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมาใชทดแทน สวนครุภัณฑชนิดใดที่ชางประเมินราคาซอมแลวไมคุมคาหรือไมสามารถซอมแซมได

แลว ทางหลักสูตรจะเสนอตอโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อการจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง

ในปงบประมาณตอไป 

3. สิ่งสนับสนุนดานสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน  หนังสือ ตํารา 

เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส และสิ่งพิมพตางๆ ที่นักศึกษาสะทอนผานอาจารยผูสอน และสะทอนผานการ

ประเมินการสอนของอาจารยวา เนื่องจากศาสตรทางดานสาธารณสุขมีความกาวหนาและเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว แตทรัพยากรที่มีอยูโดยเฉพาะหนังสือและตําราที่ทันสมัยยังมีจํานวนนอย หลักสูตรไดดําเนินการแกไข

ปญหาดังกลาวโดยแจงใหอาจารยผูสอนประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขาไปแจงรายชื่อหนังสือตํารา เอกสาร สื่อ 

และสิ่งพิมพตางๆ ที่นักศึกษาตองการ ไปยังสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดําเนินการจัดซื้อ

จัดหาให และอีกแนวทางหนึ่งคอืขอความอนุเคราะหจากอาจารยมอบเอกสารที่ไดรับการจากอบรมตางๆ หรือ

เอกสารเผยแพรที่สงมายังโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ เขาสูหองสมุดของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ เพื่อเพิ่มชองทางแหลงเรียนรูใหกับนักศึกษา 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

การวางแผน (P) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตรวมกับสํานักวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วางแผนจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในภาพรวม สําหรับอาจารยประจํา

หลักสูตร อาจารยผูสอน และนักศึกษา โดยออกแบบใหไปทําแบบประเมินผานเว็บไซต เพื่อใหงายในการเขาถึง

และจัดเก็บขอมูล 

การดําเนินการ (D) 

หลักสูตรดําเนินการแจงอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และนักศึกษาเขาไปประเมินความพึง

พอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ผานทางเว็บไซต http://password.skru.ac.th/evaluate/ 
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ผลการดําเนนิงาน 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

จากผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียน สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด (คะแนน

เฉลี่ยเทากับ 4.50) 

2. ความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 

3.99) 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยูในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.67) 

นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และนักศึกษา เชน 

หองเรียนรอนไมสะอาด ระบบโสตทัศนูปกรณและเครื่องเสียงประจําหองเรียนไมพรอมใชงาน หนังสือเกาไม

ทันสมัย คอมพิวเตอรมีบริการนอยเกนิไป เปนตน 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 

หลักสูตรดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และ

นักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตลอดจนขอเสนอแนะเพิ่มเติม นําเขาสูการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน

ปรับปรุง เพิ่มเติม และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการและความจําเปนของ

อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และนักศึกษาตอไป 

 

หลักฐานอางองิประกอบดวย 

6.1-0-1 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ คร้ังที่ 1/2558 2/2558 และ 5/2558 

6.1-0-2 แบบฟอรมขอเปลี่ยนแปลงตารางเรยีน 

6.1-0-3 คูมือเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2559 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

6.1-0-4 แบบฟอรมแจง/สั่งซอมครุภัณฑ 

6.1-0-5 แบบสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสําหรับจัดการเรียนการสอน 

6.1-0-6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปงบประมาณ 2559 

6.1-0-7 แบบบันทึกการเบิกจายวัสดุอุปกรณของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

6.1-0-8 ตารางการใชและแบบบันทึกการเบิกใชครุภัณฑของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

6.1-0-9 เว็บไซตของสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.1-0-10 เว็บไซตและผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยประจําหลักสูตร 

อาจารยผูสอน และนักศึกษา 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2558 

ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเปาหมาย 

 2557  2558 บรรล ุ ไมบรรล ุ

สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 3คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน    
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สรุปภาพรวมตัวบงชีท้ี่ 6.1สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดแข็ง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ มีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู โดยการมีสวน

รวมของอาจารยประจําและอาจารยประจําหลักสูตร ทําใหมีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูที่สามารถตอบสนองความ

ตองการและความจําเปนตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทางหลักสูตร

ยังไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

 ไมม ี

จุดท่ีควรพัฒนา 

 ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรยังมีความลาชา และไมเพียงพอ                 

ดวยงบประมาณที่จํากัดของหลักสูตร และการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูดานตางๆ ใหมากขึ้น และเพิ่มชองทางในการ

รับฟงขอคิดเห็น ปญหา หรือขอเสนอแนะตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ตลอดจนมีกระบวนการรับมือกับ

ปญหาที่อาจจะเกดิขึ้นไวอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหปญหาไดรับการแกไขหรอืพัฒนาอยางทันทวงที 

 

สรุปผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

6.1 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 3 

คะแนนประเมินตนเองรายองคประกอบ 3 
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บทท่ี 3  สรุปผลการดําเนินงาน 

 

 การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพ

ภายในจํานวน 6 องคประกอบ จํานวน 14 กํากับมาตรฐาน 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบรหิารการจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบ

อาชพีอิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่มี

 คุณวุฒปิริญญาเอก 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารง

 ตําแหนงทางวิชาการ 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การ

เรยีนการสอน การประเมินผูเรยีน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ตารางสรุปผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ  

จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ีในปการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการดาํเนินงานได ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 

องคประ 

กอบที ่
ชื่อองคประกอบ 

คะแนนประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต 4.80 ดีมาก 

3 นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 

4 อาจารย 3.44 ดี 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรยีน 3.50 ดี 

6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 3.00 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 –6 3.55 ดี 

หมายเหตุ   

1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้นๆ  

2. ผลการประเมิน หมายถงึ ผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. ซึ่งการแปลผล 

จะเปนการอธิบายวา  

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 นอย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ดี 

4.01 - 5.00 ดีมาก 
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ตารางที่ 2ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

องคประกอบที่ 1 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรได/ ไมไดมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.3 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.4 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.5 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.6 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.7 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.8 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.9 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.10 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12    
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องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

2558 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 4 คะแนน 
126.25 

4.67 4.67 คะแนน 
27 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  รอยละ 90 
90 

98.90 4.94 คะแนน 
91 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.2  

ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 รอยละ 20 
1 

20 5 คะแนน 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 รอยละ 20 
0 

0 0 คะแนน 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 รอยละ 20 
1 

20 5 คะแนน 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 4 คะแนน - 4 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 100 
12 

100 5 คะแนน 
12 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 3.55 

ผลการประเมิน ด ี
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ตารางที่ 3ตารางวิเคราะหคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค

ประ 

กอบ

ที ่

คะแนนผาน 
จํานวน

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการ

ประเมิน 

1 ผานมาตรฐาน 
หลักสูตรได

มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ใน

องคประกอบที่ 2 - 6 

2 - - 
2.1, 

2.2 
4.80 ดีมาก 

3 3 

3.1, 

3.2, 

3.3 

- - 3.00 ปานกลาง 

4 3 

4.1, 

4.2, 

4.3 

- - 3.44 ด ี

5 4 5.1 

5.2, 

5.3, 

5.4 

- 3.50 ด ี

6 1 - 6.1 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.55 ด ี

ผลการประเมิน     
 

3.55 ด ี

หมายเหต ุ ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
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รายงานผลการวเิคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนาองคประกอบท่ี 2 – องคประกอบที่ 6 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิตมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทําใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตรงตามความตองการของ

หลักสูตรและผูใชบัณฑิต  

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกที่ทําใหนักศึกษาของหลักสูตรรูจักแหลงงาน

ที่ตนเองสามารถเขาไปทํางานไดภายหลังการเสร็จการศึกษา เชน การสงนักศึกษาออกสังเกตการณในหนวย

บริการตาง ๆตลอดระยะเวลา 4 ป ที่ศึกษาอยูในหลักสูตร อีกทั้งยังมีจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา เชน โครงการเตรียมความพรอมสูเสนทางวิชาชีพ เปนตน 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบการรับนักศึกษาที่ชัดเจนและเหมาะสม ทําใหได

นักศึกษาที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และยังมีการเตรียมความพรอมทางดาน

วิชาการและการใชชีวิตใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชวีชิตในระหวางที่ศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความสุข 

4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา เพื่อควบคุม 

ติดตาม และใหการชวยเหลือนักศึกษาอยางใกลชดิและทันทวงท ี

5. อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทุกคนมีสวนรวมกับทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอน

ในการบรหิารหลักสูตร  

6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการรับอาจารย แตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร การบริหารอาจารย และการสงเสรมิและพัฒนาอาจารยที่ชัดเจนและตอเนื่อง 

7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏสงขลา มีการวางระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนา

ศักยภาพดานการศึกษา ดานวิชาการ และดานวิจัยอยางชัดเจนและตอเนื่อง ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ และ

การจัดกิจกรรมตาง ๆ 

8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวชิาใน

หลักสูตรใหมีความทันสมัย ลุมลึกในศาสตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 

รวมถึงสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒขิองสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

9. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีวิธีการกําหนดอาจารยผูสอน กํากับ ติดตาม และตรวจสอบ

การจัดทําแผนการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอนที่เปนระบบและชัดเจน สอดคลองกับผลลัพธการ

เรยีนรูท่ีหลักสูตรกําหนด 

10. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การกํากับการประเมินการจัดการ

เรยีนการสอนและการประเมินหลักสูตรที่ชัดเจนและตอเนื่อง 

11. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง ตลอดจนอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานใหความรวมมือกับการดําเนินงานและติดตามผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรเปนอยางดี 
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12. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยการมี

สวนรวมของอาจารยประจําและอาจารยประจําหลักสูตร ทําใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สามารถตอบสนอง

ความตองการและความจําเปนตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทาง

หลักสูตรยังไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจะตองดําเนินการติดตอประสานงานกับแหลงงานและผูใช

บัณฑิตของหลักสูตรอยางตอเนื่อง ในการรับทราบขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตที่แหลงงานและ

ผูใชบัณฑิตตองการ เพื่อจะไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของหลักสูตรใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของแหลงงานและผูใชบัณฑิตไดอยูเสมอ 

2. อาจารยที่ปรกึษาควรมีชองทางการติดตอกับนักศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มชองทางในการเขาถึง

อาจารยที่ปรึกษา 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรมีระบบสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการระดับ

นานาชาติในตางประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อเปนขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการแก

อาจารยมากขึ้น 

4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรมีการจัดสรรทรัพยากรในการปรับปรุงพัฒนาสาระ

รายวิชาของหลักสูตรใหมีความทันสมัยและลุมลึกในศาสตรอยูเสมอ โดยการสนับสนุนและเชิญวิทยากรหรือ

ผูเชี่ยวชาญในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาธารณสุขศาสตรมาถายความรู และประสบการณในการปฏิบัติ

จรงิในรายวิชาตาง ๆ ใหมากขึ้น และควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูสอนพัฒนาองคความรูในรายวิชาที่

สอนอยูอยางสม่ําเสมอ  

5. ควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไดรับพัฒนาทักษะในการดําเนินการ

ประเมินผลดานตาง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งในเรื่องรูปแบบและวิธีการประเมิน เพื่อใหสามารถนํามาใชใน

การประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา การรับทราบขอมลูคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต สวนใหญ

มาจากแหลงที่นักศึกษาฝกประสบการณวชิาชพีฯ แตแหลงงานที่รับนักศึกษาเขาทํางานจะมีทัง้แหลงฝก

ประสบการณวชิาชพีฯ และแหลงอื่น ๆ จงึอาจทําใหไดขอมูลไมคลอบคลมุ อีกทัง้จากการเขาประเมินความพงึ

พอใจของผูใชบัณฑติที่มีตอบณัฑติของหลักสูตรยังนอยอยู นั้นคอืมีเพียงรอยละ 29.67 ของบัณฑิตที่มงีานทาํ 

จึงอาจทําใหยังมีขอมลูที่ไมเพยีงพอในการนาํไปพัฒนาเพิ่มเติมสวนที่ขาดของนักศึกษาได 

2. แมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจะมีระบบและกลไกที่ทําใหนักศึกษาของหลักสูตรรูจัก

แหลงงานมากขึ้น แตก็ยังพบวาบัณฑิตยังมีความกังวลเกี่ยวกับการวางงาน ทั้งนี้เนื่องจากบัณฑิตยังไมมีความ

มั่นใจในการออกสมัครงาน 

3. นักเรียนในโรงเรียนตาง ๆ ยังมีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรนอย และการประชาสัมพันธยังคง

ดําเนินการอยูในวงแคบ 
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4. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังมีความซ้ําซอนกัน และสวนใหญเปนกิจกรรมที่จัดใหกับ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งการใหนักศึกษารวมกิจกรรมที่มากเกินไป อาจสงผลกระทบตอการเรียนได 

5. การคิดอัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรยังไมมีความ

เหมาะสม ทําใหผลลัพธที่ได ไมไดสะทอนผลการดําเนินงานจรงิของหลักสูตร และความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีตอหลักสูตรยังอยูในระดับที่ควรพัฒนาใหดีขึน้ 

6. การสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานดานบริหารหลักสูตรของอาจารยประจําหลักสูตร และ

การจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนยังมีนอย 

7. ระบบการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาอาจารย  โดยเฉพาะดานงบประมาณในการพัฒนา

ตนเองของอาจารยยังไมเพยีงพอ สงผลใหอาจารยพลาดโอกาสการพัฒนาตนเองในเรื่องหรือประเด็นที่สําคัญ 

8. อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังมีคุณวุฒิปริญญาเอกนอย มีผลงานวิจัยและ

การตีพิมพเผยแพรไมครบทุกคนและยังไมมีตําแหนงทางวิชาการเลย 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 

10. ความลาชาในกระบวนการพิจารณารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.5) และการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการงาน

สังคม และการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมที่เห็นเปนรูปธรรมในรายวิชาตาง ๆ ยังมีนอย 

11. กระบวนการทวนสอบผลลัพธระดับรายวิชายังคงมีความหลากหลาย และแตกตางกันไปใน

อาจารยผูสอนแตละคน 

12. ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรยังมีความลาชา และไมเพียงพอ                 

ดวยงบประมาณที่จํากัดของหลักสูตร และการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรจัดกิจกรรมพบปะแหลงงานเพื่อรับฟงขอมูลคุณลักษณะที่

พึงประสงคของบัณฑิตที่แหลงงานและผูใชบัณฑิตตองการ และสงเสริม สนับสนุน ดําเนินการใหผูใชบัณฑติเขา

มาประเมินความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิตของหลักสูตรใหมากขึ้น 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการออกสมคัรงาน

ใหกับบัณฑิต เชน กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูการทํางาน กิจกรรมเพิ่ม

ทักษะการเขียนการเขียนประวัติสวนตัว (Resume) ในการสมัครงาน และเทคนิคในการสอบสัมภาษณงาน เปน

ตน 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น เชน 

การประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การสงเอกสารประชาสัมพันธไปยังโรงเรยีนตาง 

ๆ และการประชาสัมพันธผานกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา และควรมีการปรับปรุงเว็บไซตของโปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพใหเปนปจจุบัน เพิ่มขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรใหมากขึ้น และในขั้นตอนการสัมภาษณ

นักศึกษาเขาใหม หลักสูตรควรมีการใหขอมูลและเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร 

เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับนักศึกษาและผูปกครองมากขึ้น 
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4. ควรมีการปรับลดกิจกรรมที่ซ้ําซอนลง และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ควรคํานึงถึงการพัฒนา

ศักยภาพและความจําเปนของนักศึกษาแตละชัน้ปอยางแทจริง 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรปรับเปลี่ยนเกณฑการนับนักศึกษาแรกเขาใหม โดยเริ่มนับจาก

จํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนในหลักสูตรในวันแรกที่มีการจัดการเรยีนการสอน สวนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิตควรมีการสํารวจ สอบถามและรับฟงความคดิเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรจากนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหได

ขอมูลในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรใหดีขึ้นตอไป 

6. ควรเพิ่มการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกอาจารยประจําหลักสูตรใหมากขึ้น เพื่อจูงใจให

เกดิการทํางานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. ควรมีงบประมาณสํารองเพื่อใหอาจารยไดไปพัฒนาตนเองในเรื่องหรือประเด็นที่สําคัญ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรปรับเปลี่ยนเกณฑการพิจารณาภาระงานสอนเกินภาระงานขั้นต่ําของอาจารย

ใหม 

8. ควรสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองดานการศึกษา 

การทําตําแหนงงานวิชาการ และงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยการปรับลดภาระงานสอนและภาระงานดานอื่น ๆ 

หรือการใหสิทธใหการลาพักระยะสั้น เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรมีเวลาในการผลิตผลงาน ซึ่งอาจมี

เงื่อนไขวาถาไมมีผลงานจะมีผลตอการปรับเพิ่มเงินเดือนหรอืการตอสัญญา 

9. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรเชิญศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ผูใชบัณฑิต และผูเชี่ยวชาญใน

ศาสตรทางสาธารณสุขศาสตรมารวมออกแบบหลักสูตรตั้งแตแรกเร่ิมกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

10. การพิจารณารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 และ 

มคอ.5) ควรดําเนินการรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน เพื่อลดระยะเวลาใน

กระบวนพิจารณา และควรชี้แจงทําความเขาใจ และเนนย้ําใหอาจารยผูสอนมีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บรกิารงานสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนในรายวิชาตาง ๆ มากขึน้ 

11. ควรมีการออกแบบกระบวนการทวนสอบในระดับรายวิชาใหมีความชัดเจนและเปนระบบมากขึ้น 

ตลอดจนสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใหกับอาจารยผูสอนทุกคน เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชได

อยางมีประสิทธิภาพ 

12. ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานตางๆ ใหมากขึ้น และเพิ่มชองทางใน

การรับฟงขอคดิเห็น ปญหา หรือขอเสนอแนะตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูตางๆ ตลอดจนมีกระบวนการรับมือกับ

ปญหาที่อาจจะเกดิขึ้นไวอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหปญหาไดรับการแกไขหรอืพัฒนาอยางทันทวงที 
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ภาคผนวก 
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บทท่ี 3  สรุปผลการดําเนินงาน 
 

 การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพ

ภายในจํานวน 6 องคประกอบ จํานวน 14 กํากับมาตรฐาน 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี ้

องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบรหิารการจัดการหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทําหรอืประกอบ

อาชพีอิสระภายใน 1 ป 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

4.2.1  รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่มี

 คุณวุฒปิริญญาเอก 

4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรที่ดํารง

 ตําแหนงทางวิชาการ 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การ

เรยีนการสอน การประเมินผูเรยีน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ

เรยีนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

 

 



ตารางสรุปผลการประเมนิตามองคประกอบคุณภาพ  

จากผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ีในปการศึกษา 2558 สามารถสรุปผลการดาํเนินงานได ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 

องคประ 

กอบที ่
ชื่อองคประกอบ 

คะแนนประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผานการประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต 4.80 ดีมาก 

3 นักศึกษา 3.00 ปานกลาง 

4 อาจารย 3.44 ดี 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรยีน 3.50 ดี 

6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 3.00 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 –6 3.55 ดี 

หมายเหตุ   

1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้นๆ  

2. ผลการประเมิน หมายถงึ ผลการดําเนินงานในระดับตางๆ ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. ซึ่งการแปลผล 

จะเปนการอธิบายวา  

 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01 - 2.00 นอย 

2.01 - 3.00 ปานกลาง 

3.01 - 4.00 ดี 

4.01 - 5.00 ดีมาก 

 

  



ตารางที่ 2ตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (สกอ.) 

องคประกอบที่ 1 

เกณฑการดําเนินงาน 
ผลการดําเนนิงาน 

ผาน ไมผาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 หลักสูตรได/ ไมไดมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1.1    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.2    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.3 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.4 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.5 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.6 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.7 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.8 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.9 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.10 -   

ตัวบงชี้ที่ 1.1.11    

ตัวบงชี้ที่ 1.1.12    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

2558 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 4 คะแนน 
126.25 

4.67 4.67คะแนน 
27 

ตัวบงชี้ที่ 2.2  รอยละ 90 
90 

98.90 4.94คะแนน 
91 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 4.2  

ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 รอยละ 20 
1 

20 5 คะแนน 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 รอยละ 20 
0 

0 0 คะแนน 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 รอยละ 20 
1 

20 5 คะแนน 
5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 4 คะแนน - 4 4 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 100 
12 

100 5 คะแนน 
12 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 3 คะแนน - 3 3 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 3.55 

ผลการประเมิน ด ี

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 3ตารางวิเคราะหคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค

ประ 

กอบ

ที ่

คะแนนผาน 
จํานวน

ตัวบงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการ

ประเมิน 

1 ผานมาตรฐาน 
หลักสูตรได

มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ใน

องคประกอบที่ 2 - 6 

2 - - 
2.1, 

2.2 
4.80 ดีมาก 

3 3 

3.1, 

3.2, 

3.3 

- - 3.00 ปานกลาง 

4 3 

4.1, 

4.2, 

4.3 

- - 3.44 ด ี

5 4 5.1 

5.2, 

5.3, 

5.4 

- 3.50 ด ี

6 1 - 6.1 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.55 ด ี

ผลการประเมิน     
 

3.55 ด ี

หมายเหต ุ ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 

 

  



รายงานผลการวเิคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนาองคประกอบท่ี 2 – องคประกอบที่ 6 

จุดแข็ง 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิตมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทําใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตรงตามความตองการของ

หลักสูตรและผูใชบัณฑิต  

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกที่ทําใหนักศึกษาของหลักสูตรรูจักแหลงงาน

ที่ตนเองสามารถเขาไปทํางานไดภายหลังการเสร็จการศึกษา เชน การสงนักศึกษาออกสังเกตการณในหนวย

บริการตาง ๆตลอดระยะเวลา 4 ป ที่ศึกษาอยูในหลักสูตร อีกทั้งยังมีจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ

และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา เชน โครงการเตรียมความพรอมสูเสนทางวิชาชีพ เปนตน 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบการรับนักศึกษาที่ชัดเจนและเหมาะสม ทําใหได

นักศึกษาที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และยังมีการเตรียมความพรอมทางดาน

วิชาการและการใชชีวิตใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชวีชิตในระหวางที่ศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความสุข 

4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา เพื่อควบคุม 

ติดตาม และใหการชวยเหลือนักศึกษาอยางใกลชดิและทันทวงท ี

5. อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทุกคนมีสวนรวมกับทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอน

ในการบรหิารหลักสูตร  

6. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการรับอาจารย แตงตั้งอาจารยประจํา

หลักสูตร การบริหารอาจารย และการสงเสรมิและพัฒนาอาจารยที่ชัดเจนและตอเนื่อง 

7. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏสงขลา มีการวางระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนา

ศักยภาพดานการศึกษา ดานวิชาการ และดานวิจัยอยางชัดเจนและตอเนื่อง ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ และ

การจัดกิจกรรมตาง ๆ 

8. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวชิาใน

หลักสูตรใหมีความทันสมัย ลุมลึกในศาสตร และตอบสนองความตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน 

รวมถึงสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒขิองสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

9. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีวิธีการกําหนดอาจารยผูสอน กํากับ ติดตาม และตรวจสอบ

การจัดทําแผนการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอนที่เปนระบบและชัดเจน สอดคลองกับผลลัพธการ

เรยีนรูท่ีหลักสูตรกําหนด 

10. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การกํากับการประเมินการจัดการ

เรยีนการสอนและการประเมินหลักสูตรที่ชัดเจนและตอเนื่อง 

11. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการติดตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง ตลอดจนอาจารยประจําหลักสูตรทุกทานใหความรวมมือกับการดําเนินงานและติดตามผลการ

ดําเนินงานของหลักสูตรเปนอยางดี 



12. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยการมี

สวนรวมของอาจารยประจําและอาจารยประจําหลักสูตร ทําใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สามารถตอบสนอง

ความตองการและความจําเปนตอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทาง

หลักสูตรยังไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

แนวทางเสริมจุดแขง็ 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจะตองดําเนินการติดตอประสานงานกับแหลงงานและผูใช

บัณฑิตของหลักสูตรอยางตอเนื่อง ในการรับทราบขอมูลคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตที่แหลงงานและ

ผูใชบัณฑิตตองการ เพื่อจะไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของหลักสูตรใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของแหลงงานและผูใชบัณฑิตไดอยูเสมอ 

2. อาจารยที่ปรกึษาควรมีชองทางการติดตอกับนักศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มชองทางในการเขาถึง

อาจารยที่ปรึกษา 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรมีระบบสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการระดับ

นานาชาติในตางประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อเปนขวัญกําลังใจและแรงจูงใจในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการแก

อาจารยมากขึ้น 

4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรมีการจัดสรรทรัพยากรในการปรับปรุงพัฒนาสาระ

รายวิชาของหลักสูตรใหมีความทันสมัยและลุมลึกในศาสตรอยูเสมอ โดยการสนับสนุนและเชิญวิทยากรหรือ

ผูเชี่ยวชาญในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสาธารณสุขศาสตรมาถายความรู และประสบการณในการปฏิบัติ

จรงิในรายวิชาตาง ๆ ใหมากขึ้น และควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูสอนพัฒนาองคความรูในรายวิชาที่

สอนอยูอยางสม่ําเสมอ  

5. ควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนไดรับพัฒนาทักษะในการดําเนินการ

ประเมินผลดานตาง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งในเรื่องรูปแบบและวิธีการประเมิน เพื่อใหสามารถนํามาใชใน

การประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ในปการศึกษา 2558 ที่ผานมา การรับทราบขอมลูคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต สวนใหญ

มาจากแหลงที่นักศึกษาฝกประสบการณวชิาชพีฯ แตแหลงงานที่รับนักศึกษาเขาทํางานจะมีทัง้แหลงฝก

ประสบการณวชิาชพีฯ และแหลงอื่น ๆ จงึอาจทําใหไดขอมูลไมคลอบคลมุ อีกทัง้จากการเขาประเมินความพงึ

พอใจของผูใชบัณฑติที่มีตอบณัฑติของหลักสูตรยังนอยอยู นั้นคอืมีเพียงรอยละ 29.67 ของบัณฑิตที่มงีานทาํ 

จึงอาจทําใหยังมีขอมลูที่ไมเพยีงพอในการนาํไปพัฒนาเพิ่มเติมสวนที่ขาดของนักศึกษาได 

2. แมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจะมีระบบและกลไกที่ทําใหนักศึกษาของหลักสูตรรูจัก

แหลงงานมากขึ้น แตก็ยังพบวาบัณฑิตยังมีความกังวลเกี่ยวกับการวางงาน ทั้งนี้เนื่องจากบัณฑิตยังไมมีความ

มั่นใจในการออกสมัครงาน 

3. นักเรียนในโรงเรียนตาง ๆ ยังมีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรนอย และการประชาสัมพันธยังคง

ดําเนินการอยูในวงแคบ 

4. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังมีความซ้ําซอนกัน และสวนใหญเปนกิจกรรมที่จัดใหกับ

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ซึ่งการใหนักศึกษารวมกิจกรรมที่มากเกินไป อาจสงผลกระทบตอการเรียนได 



5. การคิดอัตราการคงอยูและอัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรยังไมมีความ

เหมาะสม ทําใหผลลัพธที่ได ไมไดสะทอนผลการดําเนินงานจรงิของหลักสูตร และความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีตอหลักสูตรยังอยูในระดับที่ควรพัฒนาใหดีขึน้ 

6. การสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานดานบริหารหลักสูตรของอาจารยประจําหลักสูตร และ

การจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนยังมีนอย 

7. ระบบการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาอาจารย  โดยเฉพาะดานงบประมาณในการพัฒนา

ตนเองของอาจารยยังไมเพยีงพอ สงผลใหอาจารยพลาดโอกาสการพัฒนาตนเองในเรื่องหรือประเด็นที่สําคัญ 

8. อาจารยประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังมีคุณวุฒิปริญญาเอกนอย มีผลงานวิจัยและ

การตีพิมพเผยแพรไมครบทุกคนและยังไมมีตําแหนงทางวิชาการเลย 

9. การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร 

10. ความลาชาในกระบวนการพิจารณารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.5) และการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการงาน

สังคม และการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมที่เห็นเปนรูปธรรมในรายวิชาตาง ๆ ยังมีนอย 

11. กระบวนการทวนสอบผลลัพธระดับรายวิชายังคงมีความหลากหลาย และแตกตางกันไปใน

อาจารยผูสอนแตละคน 

12. ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรยังมีความลาชา และไมเพียงพอ                 

ดวยงบประมาณที่จํากัดของหลักสูตร และการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรจัดกิจกรรมพบปะแหลงงานเพื่อรับฟงขอมูลคุณลักษณะที่

พึงประสงคของบัณฑิตที่แหลงงานและผูใชบัณฑิตตองการ และสงเสริม สนับสนุน ดําเนินการใหผูใชบัณฑติเขา

มาประเมินความพึงพอใจที่มีตอบัณฑิตของหลักสูตรใหมากขึ้น 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการออกสมคัรงาน

ใหกับบัณฑิต เชน กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูการทํางาน กิจกรรมเพิ่ม

ทักษะการเขียนการเขียนประวัติสวนตัว (Resume) ในการสมัครงาน และเทคนิคในการสอบสัมภาษณงาน เปน

ตน 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธหลักสูตรใหมากขึ้น เชน 

การประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การสงเอกสารประชาสัมพันธไปยังโรงเรยีนตาง 

ๆ และการประชาสัมพันธผานกิจกรรมตาง ๆ ของนักศึกษา และควรมีการปรับปรุงเว็บไซตของโปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพใหเปนปจจุบัน เพิ่มขอมูลที่สําคัญของหลักสูตรใหมากขึ้น และในขั้นตอนการสัมภาษณ

นักศึกษาเขาใหม หลักสูตรควรมีการใหขอมูลและเปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามขอสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร 

เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับนักศึกษาและผูปกครองมากขึ้น 

4. ควรมีการปรับลดกิจกรรมที่ซ้ําซอนลง และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ควรคํานึงถึงการพัฒนา

ศักยภาพและความจําเปนของนักศึกษาแตละชัน้ปอยางแทจริง 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรปรับเปลี่ยนเกณฑการนับนักศึกษาแรกเขาใหม โดยเริ่มนับจาก

จํานวนนักศึกษาที่เขาเรียนในหลักสูตรในวันแรกที่มีการจัดการเรยีนการสอน สวนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร



บัณฑิตควรมีการสํารวจ สอบถามและรับฟงความคดิเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรจากนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหได

ขอมูลในการนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรใหดีขึ้นตอไป 

6. ควรเพิ่มการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานแกอาจารยประจําหลักสูตรใหมากขึ้น เพื่อจูงใจให

เกดิการทํางานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. ควรมีงบประมาณสํารองเพื่อใหอาจารยไดไปพัฒนาตนเองในเรื่องหรือประเด็นที่สําคัญ และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรปรับเปลี่ยนเกณฑการพิจารณาภาระงานสอนเกินภาระงานขั้นต่ําของอาจารย

ใหม 

8. ควรสงเสริม สนับสนุน และกระตุนใหอาจารยประจําหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองดานการศึกษา 

การทําตําแหนงงานวิชาการ และงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น โดยการปรับลดภาระงานสอนและภาระงานดานอื่น ๆ 

หรือการใหสิทธใหการลาพักระยะสั้น เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรมีเวลาในการผลิตผลงาน ซึ่งอาจมี

เงื่อนไขวาถาไมมีผลงานจะมีผลตอการปรับเพิ่มเงินเดือนหรอืการตอสัญญา 

9. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรเชิญศิษยเกา ศิษยปจจุบัน ผูใชบัณฑิต และผูเชี่ยวชาญใน

ศาสตรทางสาธารณสุขศาสตรมารวมออกแบบหลักสูตรตั้งแตแรกเร่ิมกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

10. การพิจารณารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.3 และ 

มคอ.5) ควรดําเนินการรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน เพื่อลดระยะเวลาใน

กระบวนพิจารณา และควรชี้แจงทําความเขาใจ และเนนย้ําใหอาจารยผูสอนมีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บรกิารงานสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีนการสอนในรายวิชาตาง ๆ มากขึน้ 

11. ควรมีการออกแบบกระบวนการทวนสอบในระดับรายวิชาใหมีความชัดเจนและเปนระบบมากขึ้น 

ตลอดจนสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใหกับอาจารยผูสอนทุกคน เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชได

อยางมีประสิทธิภาพ 

12. ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดานตางๆ ใหมากขึ้น และเพิ่มชองทางใน

การรับฟงขอคดิเห็น ปญหา หรือขอเสนอแนะตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูตางๆ ตลอดจนมีกระบวนการรับมือกับ

ปญหาที่อาจจะเกดิขึ้นไวอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหปญหาไดรับการแกไขหรอืพัฒนาอยางทันทวงที 
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