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24 กรกฎาคม 2560 



ค าน า 
 
 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้มีระบบและกลไกการ
ด าเนินงานตามระบบที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก  2) ให้ทราบผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีถัดไป และ 3) ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นและถูกต้อง 
ส าหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมต่อไป 
 สาระส าคัปประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร บทน า ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน  ผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ ช่วงเวลาที่รายงานส าหรับตัวบ่งชี้นับตาม ปีการศึกษา 2559  เป็น
ช่วงการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2560 รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ.7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน ผลการ
ด าเนินการพบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้หลักสูตรได้รับการร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณาจารย์และบุคลากร
ในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัปของหลักสูตร ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถบรรลุผลในปีนี้
หลักสูตรจะร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาพร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการ
พัฒนาการด าเนินงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

 
         

         (นางสาวสุรัตน์สวดี  แซ่แต้) 
ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
             24 กรกฎาคม 2560 
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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
  
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เป็นหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุง
จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พุทธศักราช 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอใน
การด าเนินงานบริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ทางด้านบริการวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติมีเครือข่ายกับสถาบันภายในประเทศ มีการ
จัดโครงการเพื่อบริการวิชาการให้กับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของนักศึกษาได้จัดโครงการศึกษาดูงานและให้
นักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาต่างๆ กับแหล่งฝึกประสบการณ์ทั้งในและนอกท้องถิ่น นอกจากนี้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรยังร่วมกับมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่
นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแหล่งฝึกประสบการณ์ต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพของ
นักศึกษามากข้ึน  ในส่วนของการให้ค าปรึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนมี
ช่องทางในการติดต่อที่หลากหลายในให้ค าแนะน าด้านวิชาการและการด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึง
และสะดวกในการติดต่อมากที่สุด โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสต่าง ๆ นักศึกษา
ของหลักสูตรสามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการให้กับ
หน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น กิจกรรม Sci& Tech มุ่งสู่
ประชาคมอาเซียน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติ/อาคารเรียน และภัยพิบัติ กิจกรรมอบรม
ผู้น านักศึกษา กิจกรรมเรียนเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาได้รับพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้และการท างานใน
ศตวรรษท่ี 21 
  ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดสาระ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการออกแบบ
หลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถ้วนตามขั้นตอน ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา มีห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีสื่อหนังสือ เอกสาร ต ารา ตัวอย่างงานวิจัย CD-ROM, VCD และผลงานนักศึกษาในการท า
โครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
สาระความรู้ต่าง ๆ ของหลักสูตร 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
องค์ประกอบที่ จ านวนตัวบง่ชี ้ คะแนนประเมิน ความหมาย 

ผ่าน/ไม่ผา่น ผ่าน/ไม่ผา่น 
1. การก ากับมาตรฐาน 1 ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต 2 4.85 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3 3.67 ดี 
4. อาจารย ์ 3 3.78 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3.75 ดี 
6. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 1 4.00 ดี 

รวม 14 3.93 ดี 
 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2559  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีค่วรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ และการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมและทุก
ขั้นตอนในการบริหารหลักสูตร 

2. หลักสูตร มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นทุกปีต่อเนื่องมา 3 ปี (2557-2559) อีกทั้ง
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุขมาก่อน จ านวน 2 คน ซึ่งสอดคล้องกับ
ทิศทางที่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ก าหนดไว้ในแผนฯ ของสภาฯ และร่าง มคอ.1 ที่ก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุขมาก่อนไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 คน 

3. หลักสูตรมีระบบการรับนักศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับระเบียบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยท าให้ได้
นักศึกษาที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตร และมีกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาของนักศึกษา
ที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวเพื่อการเรียนในหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิตอย่างมีความสุขมีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายที่เป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา 

4. หลักสูตรมีช่องทางต่างๆ ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะ ปรึกษา หรือร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ทั้งการ
เข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือทางโซเชียลมีเดีย  โดยสอดคล้องกับผลประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อการให้ค าปรึกษาวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิตที่หลากหลาย นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเข้าพบ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา 

5. หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ทั้งการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนมีการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงโดยการน า
นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตาม
ความต้องการของหลักสูตร ส่วนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่แหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตต้องการ และ
ด าเนินงานติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรในการรับทราบข้อมูลคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตที่แหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตต้องการมากขึ้น เพื่อจะได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของ
หลักสูตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของแหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง 

6. หลักสูตรมีระบบและกลไกที่ท าให้นักศึกษาของหลักสูตรรู้จักแหล่งงานที่ตนเองสามารถเข้าไปท างานได้
ภายหลังส าเร็จการศึกษา เช่น การส่งนักศึกษาออกสังเกตการณ์ในหน่วยบริการต่าง ๆตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่
ในหลักสูตร อีกทั้งยังมีจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา เช่น 
โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพ 

7. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัย ลุ่มลึก
ในสาสตร์ และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน รวมถึงสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการด าเนินการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนสอดคล้องตามผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่หลักสูตรก าหนดชัดเจนและต่อเนื่องตลอดจนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านให้ความร่วมมือกับการด าเนินงานและ
ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นอย่างดี 

8. หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทางหลักสูตรยังได้รับการสนับสนุน เป็นอย่างดีจาก
หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นอกจากนี้ คณาจารย์ในหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้สอนมีเครือข่าย
กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการที่จะขอความร่วมมือในการใช้เครื่องมือเฉพาะทางที่ทันสมัยและมีราคาแพง ท าให้
สามารถทดแทนการใช้ครุภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้ 
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 จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
1. เพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ครบทุกคน 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรยื่นผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการ 
4. ส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการท างานแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. ช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนที่สนใจมาเรียน อาจเนื่องมาจากนักเรียนใน

โรงเรียนต่างๆไม่ทราบเกี่ยวกับหลักสูตร บางส่วนทราบข้อมูลจากรุ่นพี่ที่ไปออก road show ท าให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรไม่ครบถ้วน  

6. การคิดอัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรยังไม่มีความเหมาะสม ท าให้
ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้สะท้อนผลการด าเนินงานจริงของหลักสูตร และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรยังอยู่ใน
ระดับที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น 

7. การเข้าประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตร อยู่ที่ร้อยละ 39.18 ของบัณฑิตที่
มีงานท า ถือว่าอยู่ในระดับน้อย ซึ่งอาจท าให้หลักสูตรมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการน าไปพัฒนาเพิ่มเติมส่วนที่ขาดของ
นักศึกษาได้ 

8. แม้ว่าหลักสูตรฯสามารถด าเนินการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนสอดคล้องตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 
แต่เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในรายวิชาต่างๆ ยังมีน้อย และมักเป็นรายวิชาเดิม 

9. กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์ระดับรายวิชายังคงมีความหลากหลาย และแตกต่างกันไปในอาจารย์ผู้สอน
แต่ละคน 

10. ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรยังมีความล่าช้า และไม่เพียงพอด้วย
งบประมาณที่จ ากัดของหลักสูตร และการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.ข้อมูลทั่วไป  
1.1 หลักสูตร 25521641103025 
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)     : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
    ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ)  :  Bachelor of Public Health 

  1.3ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
 ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบัน ท าให้คนไทยมีอายุยืน
ขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุและมีผู้สูงอายุเพ่ิมจ านวน
ขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึงหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมดท า
ให้แบบแผนการเจ็บปุวยและการเสียชีวิตเปลี่ยนไปจากอดีตที่เกิดจากโรคติดต่อเป็นหลักมาเป็นโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการถดถอยของสมรรถภาพการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายและผลสะสม
ของพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่เหมาะสม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง/หัวใจ และ
โรคมะเร็ง ฯลฯ รวมทั้งการพัฒนาที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เกิดจาก
อุบัติเหตุและความเครียด ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 จึงก าหนดวิสัยทัศน์ “มุ่ง
พัฒนาประเทศไทยสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมน า
ความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติ สุขเศรษฐกิจมีคุณภาพเสถียรภาพและ
เป็นธรรมสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและมีทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรร
มาภิบาลด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอยู่ในประชาคมโลกได้อย่าง
มีศักดิ์ศรี” และก าหนดพันธกิจประเทศไทยข้อที่ 1 คือ พัฒนาคนให้มีคุณภาพคุณธรรมน าความรอบรู้อย่างเท่า
ทันมีสุขภาวะที่ดีอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมี
ศักดิ์ศรีภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีเปูาหมายในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข คือ “อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเป็น 80 ปีควบคู่กับการลดอัตราเพ่ิม
ของการเจ็บปุวยด้วยโรคปูองกันได้ใน 5 อันดับแรกคือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง
และมะเร็งน าไปสู่การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและลดรายจ่ายด้านสุขภาพของบุคคลในระยะยาว” ซึ่งกลุ่มโรคไร้
เชื้อเรื้อรังดังกล่าวไม่เพียงแต่กระทบกับเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนเท่านั้น แต่ยังเป็นภาระของประเทศที่จะ
กระทบต่อการพัฒนาประเทศด้วย 
 ด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือแก้ปัญหาที่มนุษย์
ประสบหรือเพ่ือประโยชน์ในการด ารงชีวิตหรือการท างานของมนุษย์ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งด้านความเป็นอยู่ การท างาน การปกครอง และเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีจึงมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การแสวงหาเทคโนโลยีเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดค่านิยมชีวิตที่สะดวกสบาย  (sedentary life) บริโภคนิยม 
(consumerism) และการนิยมวัตถุ (materialism) ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยและล่มสลายของสถาบัน
ครอบครัว สถาบันทางสังคม การด าเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบเกิดค่านิยมวัฒนธรรมวิถีการด าเนินชีวิตที่
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ไม่เพียงพอและขาดความสมดุล สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยขาดการใส่ใจดูแลควบคุมปูองกันปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม สังคมไทยที่เคยเป็นสังคมที่
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ กลายเป็นสังคมที่เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว ขาดคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนั้นความ
เจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มนุษย์เข้าถึงแหล่งความรู้ได้มากขึ้นผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดีกว่าย่อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและการ
ท างานในอาชีพ 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10-11 แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 10-11 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดี
วิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554–2563 และแบบแผนสุขภาพของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเน้นให้เป็นหลักสูตรที่
ผลิตบัณฑิตให้สามารถคิดและด าเนินกิจกรรมเชิงรุกอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพของชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนและชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองไปสู่เปูาหมายสูงสุดของชีวิตได้ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร ได้แก่ การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน
อย่างหลากหลายรูปแบบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคคลในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ คุณธรรม และคุณค่าทั้งต่อ
ตนเอง ท้องถิ่นและสังคม ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อีกทั้ งจากข้อมูลการพบปะติดต่อประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและประชาชนในท้องถิ่นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สาธารณสุขชุมชน) และวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้รับค าเรียกร้องให้พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

2.ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. เพ่ิมจ านวนผลงานวิชาการ

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้มากขึ้น 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เห็นความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจัดท าผลงานทางวิชาการมากขึ้น ในปีงบประมาณ 2560 
ได้ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการจัดท า
เอกสารประกอบการสอน/ค าสอนและหนังสือ/ต าราด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือเป็นการกระตุ้นและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางใน
การผลิตผลงานวิชาการให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือ
เ พ่ิมพูนทักษะทางวิ ชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา  

 ในปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับ
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการจัดท าแผนงานโครงการเพื่อเพ่ิมพูนทักษะ
ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษามากขึ้น เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่องการเสริมสร้างภาวะผู้น าทางสุขภาพ โครงการสัมมนาวิชาการ
ประจ าปีโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อ
ชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 4” โครงการเปิดโลกทัศน์ทางสาธารณสุข และโครงการ
พัฒนาสุขภาพชุมชน “ฅนคลองย่าหนัด” เป็นต้น 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
3. ควรจัดสรรงบประมาณในการ

พัฒนาตน เองด้ านต่ า ง  ๆ 
ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ิมมากขึ้น 

 หลั กสู ตรสาธ ารณสุ ขศาสตรบัณฑิต และโปรแกรมวิ ช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตร มีการ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเองด้านต่างๆ ให้แก่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ิมมากขึ้น จากเดิมในปีงบประมาณ 2559 จัดสรรให้คนละ 
10,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 15,000 บาท ในปีงบประมาณ 2560 อีกทั้งถ้า
เป็นการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยหรือน าเสนอผลงานวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ยังจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนให้อีกคนละ 10,000 บาท 

4. ห ลั ก สู ต ร มี แ ผ น ก า ร
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส าหรับ ใช้ ในการ
เรี ยนการสอนเ พ่ิมขึ้ น  ให้
ความส าคัญกับการจัดซื้ อ
จั ด ห า วั ส ดุ แ ล ะ ค รุ ภั ณ ฑ์
ส าหรับใช้ในการเรียนการ
สอน เพ่ือให้ มีการวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส าหรับ ใช้ ในการ
เรียนการสอนเพียงพอ 

 ในปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาให้ความส าคัญกับการจัดซื้อ
จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้น มีการส ารวจ
ความต้องการวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
โดยให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านระบุชนิด จ านวน และคุณลักษณะเฉพาะ 
เสนอมายังโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือพิจารณาจัดท าแผนขอ
ตั้งงบประมาณส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง แต่เนื่องจากงบประมาณมีจ านวน
จ ากัด จึงต้องมีการจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดสรร 
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และประสิทธิภาพใน
การเรียนของนักศึกษา 

5. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเน้น
การจัดการเรียนการสอนตาม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
ให้นักศึกษามีการเรียนรู้จาก
การปฏิบัติงานจริง  

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเน้นและติดตามก ากับให้
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร ด าเนินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ครอบคลุมทั้ง 6 ด้าน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อีกทั้ง
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและจัดการ
เรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองมากขึ้น 

6. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด า เ นิ น ง า น ก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึ กษาระดั บ
หลักสูตรให้กับคณาจารย์มาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นเช่นจัดอบรมหรือ
ประชุมทางวิชาการเพ่ือสร้าง
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพของอาจารย์ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่ านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้
ความส าคัญกับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเสริมสร้างความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เป็นต้น  เพ่ือสร้างความเข้าใจและพัฒนา
ศักยภาพของคณาจารย์ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรให้มากขึ้น 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
7. มีการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษาให้กับนักศึกษาของ
หลักสูตร ก่อนเข้าศึกษาใน
ระดับชั้นปีที่ 1 โดยค านึงถึง
ความจ าเป็นที่แท้จริงในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนของ
นักศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่ านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด าเนินการจัดโครงการปรับความรู้
พ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 เพ่ือเป็นการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ โดยด าเนินการสอนปรับพ้ืนฐาน
จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ 
โดยมี  2 รายวิชาที่จัดการสอนเพ่ิมเติมจากปีการศึกษา 2558  นั่นคือ 
รายวิชาชีววิทยาและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ทุกท่านลงเห็นว่าเป็นรายวิชาที่นักศึกษายังมีพ้ืนฐานน้อยและเป็นรายวิชา
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการต่อยอดรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร 

 
3.อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 
ล า
ดับ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่
จบ 

1 นางสาวสุรตัน์สวดี แซ่แต ้
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

การวิจัยและพัฒนาระบบ 
สุขภาพ 
สาธารณสุขชุมชน 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั       
ราชภัฏสงขลา 

2553 
 
2551 

2 นายเทพกร พิทยาภินันท์ 
x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

กศ.ม. 
 

ศษ.บ. 
 

กศ.บ. 

สุขศึกษา 
 
สุขศึกษา 
 
พลศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ 

2533 
 

2530 
 

2523 

3 นางฤดีดาว ช่างสาน 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ พย.ม. 
 

วท.บ. 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 
 
การพยาบาลและผดุงครรภ ์

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2542 
 

2525 

4 นางสาวศรีธยา ฤทธิ์ช่วยรอด 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
สาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
มหิดล 

2546 
 

2541 

5 นางสาวสุนสิา ตะสัย  
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ศษ.ม. 
 

ค.บ. 
 

สร้างเสริมสุขภาพ 
 
สุขศึกษา 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
สถาบันราชภฏั
สงขลา 

2550 
 

2546 
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 3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน) 
ล า
ดับ 

ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่
จบ 

1 นางสาวสุรตัน์สวดี แซ่แต ้
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

การวิจัยและพัฒนาระบบ 
สุขภาพ 
สาธารณสุขชุมชน 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั          
ราชภัฏสงขลา 

2553 
 
2551 

2 นายวรพล หนูนุ่น 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

ส.บ. 

การพัฒนาสุขภาพชุมชน 
 
การวิจัยและพัฒนาระบบ
สาธารณสุข 
บริหารงานสาธารณสุข 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสุโข
ทัยธรรมาธริาช 

2558 
 

2544 
 

2536 

3 นางสาวภัชชนก รัตนกรปรีดา 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

ส.ม. 
 

วท.บ. 

การพัฒนาสุขภาพชุมชน 
 
สาธารณสุขชุมชน 
 
สาธารณสุขชุมชน 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
มหาวิทยาลยั          
ราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลยั          
ราชภัฏยะลา
ร่วมกับวิทยาลยั
การสาธารณสุขสิ
รินธรจังหวัดยะลา 

2559 
 

2553 
 

2545 

4 นางฤดีดาว ช่างสาน 
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ พย.ม. 
 

วท.บ. 

การพยาบาลอนามัยชุมชน 
 
การพยาบาลและผดุงครรภ ์

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2542 
 

2525 

5 นางสาวธมนวรรณ ตะสัย  
x xxxx xxxxx xx x 

อาจารย ์ ศษ.ม. 
 

ค.บ. 
 

สร้างเสริมสุขภาพ 
 
สุขศึกษา 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
สถาบันราชภฏั
สงขลา 

2550 
 

2546 
 

 
4. อาจารย์ผู้สอน  

1. รศ.เทพกร พิทยาภินันท์ 
2. ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ 
3. ดร.วรพล หนูนุ่น 
4. ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ 
5. ดร.ยุทธพงศ์ หลี้ยา 
6. ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร 
7. ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
8. ดร.จิตรวี เชยชม 

 

9.  อาจารย์วิสุทธิ์ กระจ่างศิริศิลป์ 
10. อาจารย์อรวีร์ ปานนาค 
11. อาจารย์ซู กวาง คิม 
12. อาจารย์ฐาปนวัฒน์ สุขปาละ 
13. อาจารย์พีรวัฒน์ ชลเจริญ 
14. อาจารย์กฤษณ์ พุทธกูล 
15. ดร.มะลิ ประดิษฐ์แสง 
16. อาจารย์ไหมไทย ไชยพันธุ์ 
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4. อาจารย์ผู้สอน (ต่อ) 
17. อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน 
18. อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ 
19. อาจารย์ธมนวรรณ ตะสัย 
20. อาจารย์สุรัตน์สวดี แซ่แต้ 
21. อาจารย์สุพัตร์ หลังยาหน่าย 
22. อาจารย์เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน 
23. อาจารย์ธนพร อิสระทะ 
24. อาจารย์ชุลีพร ทวีศรี 
25. อาจารย์เทียนชัย สุริมาศ 
26. ดร.อัญชสา สีนวนแก้ว 
27. อาจารย์รักษิณา หยดย้อย 
28. อาจารย์วรรณดี หนูหลง 
29. อาจารย์วสิน ทับวงษ์ 
30. อาจารย์ชนกนาถ พูลสวัสดิ์ 
31. อาจารย์กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล 
32. อาจารย์พัชยากรณ์พูลเกตุ 
33. อาจารย์ณทรัตน์จุฑา ไชยสวัสดิ์ 
34. อาจารย์พัชราภรณ์ คชินทร์ 
35. ผศ.ภิญโญ ช่างสาน 
36. ดร.สมิทธิชา พุมมา 
37. อาจารย์ยุวดี ศรีชัย 
38. ดร.จริญญา ธรรมโชโต  
39. อาจารย์วราเมษ วัฒนไชย 
40. อาจารย์จุฑาฎาเทพวรรณ 
41. อาจารย์โสภิดา ขาวหนูนา 
42. อาจารย์มณี อินทพันธ์ 

 

 

43.  อาจารย์รุ่งรังสิมา สัตยาไชย 
44. อาจารย์นันทยา ศรีวารินทร์ 
45. ดร.มุจลินทร์ ผลกล้า 
46. อาจารย์ปารย์พิรัชย์ จันเทศ 
47. ผศ.กรุณา แดงสุวรรณ 
48. อาจารย์เสกสรร ชะนะ 
49. อาจารย์วิภาพรรณ น าอุทิศ 
50. อาจารย์สร้อยสุดา ไชยเหล็ก 
51. อาจารย์กมลทิพย์ สมบูรณ์พงษ์ 
52. อาจารย์นิดาริน จุลวรรณ 
53. อาจารย์สมหมาย โชติรัตน์ 
54. อาจารย์ชุตินธร รุณปักษ์ 
55. อาจารย์อมรรัตน์ จิรันดร 
56. อาจารย์พัชราวดี อักษรพิมพ์ 
57. อาจารย์ Nigel Watson 
58. อาจารย์ศอลาฮุดดีน สมาอูน 
59. อาจารย์ฮัสนีดา สมาอูน 
60. อาจารย์ TatikEkawati 
61. อาจารย์สุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ์ 
62. อาจารย์สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง 
63. อาจารย์วารุณี นวลนภดล 
64. อาจารย์ปริยากร บุญส่ง  
65. ดร.ศุภัครชา อภิรติกร  
66. ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์  
67. อาจารย์อภิชาติ พันชูกลาง 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
 ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาการบริการจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะ
พิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 4 ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว 12  ข้อ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ : นางสาวสุรัตน์สวดี  แซ่แต้  โทรศัพท์  : 082-4318426 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรสสุคนธ์  ราชแก้ว  โทรศัพท ์ : 089-9753711 
 

เกณฑ์การประเมิน แนวปฏิบัติ/ผลการด าเนินงาน 
ผลการ

ด าเนินงาน เอกสารหลักฐานประกอบ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 

       ปัจจุบันหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5 ท่าน ได้แก่  

1. นางสาวสุรัตน์สวดี  แซ่แต้ 
2. ดร.วรพล หนูนุ่น 
3. ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
4. นางฤดีดาว ช่างสาน 
5. นางสาวธมนวรรณ ตะสัย 

        อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดประจ า
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเพียงหลักสูตร
เดียวไม่ประจ าหลักสูตรอื่นอีกและอยู่ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

  1.1 รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในเอกสาร มคอ.2รายละเอียด
ของหลักสูตร 

1.2 เอกสารปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
(สมอ.08) 

1.3 รายงานสรุปมติการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้ง
ที่ 4/2558 

2. คุณสมบัติของ
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน 2 ท่าน และระดับปริญญาโท จ านวน 3
ท่าน ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดมีคุณวุฒิ
ในสาขาท่ีตรงและสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน  

  2.1 รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร
ในเอกสาร มคอ.2 

2.2 เอกสารปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
(สมอ.08) 

2.3  รายงานสรุปมติการประชุมสภา
มหา วิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ครั้งท่ี 4/2558 

11. การปรับปรุ ง
หลักสูตรตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็น
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ในปี
การศึกษา 2559 ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2559 และจะท าการ
เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ซึ่ง
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

  11.1 แผนการปรับปรุงหลักสูตร 
11.2 คู่มือการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 
11.3 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง 2555 และ 2559 

11.4 รายงานสรุปมติการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นัด
พิเศษ วันท่ี 17 กันยายน 2559 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2559 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน บรรล ุ

หมายเหตุ :หากไมผ่่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น “ไมผ่่าน” คะแนนเป็นศูนย ์
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หมวดที ่2 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ

อาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตร  มีกลไก
การคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการ
ก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและ
ทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  
ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ระบบการบริหารอาจารย์ 
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : นายวรพล  หนูนุน่   โทรศัพท์  : 086-4802345 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรสสุคนธ์  ราชแก้ว  โทรศัพท ์ : 089-9753711 
 

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมกีลไก 
- ไม่มีการน า 

ระบบกลไก 
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏบิัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษย์ืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้
ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน   
 

ผลการด าเนินงาน 
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เปูาประสงค ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
การวางแผน (P) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการ
ส ารวจและวางแผนระยะยาวเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร และไม่
กระทบกับแผนการด าเนินงานของหลักสูตร โดยพิจารณาจากกรอบอัตราก าลัง แผนพัฒนาตนเอง (การลาศึกษาต่อ) และ
การเกษียณอายุราชการของอาจารย์ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนจัดสรรอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและเมื่อได้รับการจัดสรรแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก็จะด าเนินการรับสมัครและ
คัดเลือกอาจารย์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และใน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 
หมวดที่ 1 ข้อ 6 เร่ืองของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และตรง
กับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)นั่นคืออาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโทเป็นอย่างนอ้ย และต้องจบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ
ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะมอบหมายให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกอาจารย์ตามล าดับดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วแจ้งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อด าเนินการต่อ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ตามคุณสมบัติที่หลักสูตรก าหนด และ
ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์โดยการสอบทั้งสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
จะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบทุกขั้นตอน และมอบหมายให้โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเช่นเดียวกัน อาทิเช่น การออกข้อสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และ
การสอบสอน 

3. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น และน าข้อสรุปที่ได้
ส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อประกาศผลการคัดเลือกต่อไป 
        ส่วนระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการวางระบบการด าเนินงาน
เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้ดังนี้ 

1. กรณีที่มีการยกร่างหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบุรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น ชื่อ -สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขา 
สถาบันการศึกษา และปีที่ส าเร็จการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อย่าง
ชัดเจน แล้วเสนอไปยังฝุายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา และส่งต่อไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอรับการรับรองหลักสูตร 

2. ในกรณีที่หลักสูตรก าลังด าเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่ และจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร หลักสูตรต้องด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
(สมอ.08) โดยจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มาทดแทนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเช่นเดียวกัน แล้วเสนอไปยังฝุายวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 10 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการด าเนินงาน 
3. เมื่อมีอาจารย์ใหม่เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจะมีการเตรียมความ

พร้อมให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ โดยการปฐมนิเทศและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีอยู่เดิมเป็นอาจารย์
พี่เลี้ยง ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรายละเอียดและการด า เนินงานของหลักสูตร เพื่อให้กลไกการด าเนินงานของ
หลักสูตรไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้หลักสูตรยังเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถท างานตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และท าผลงานทางวิชาการและวิจัย 
ตลอดจนพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งจากโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น การสนับสนุนการลา
ศึกษาต่อของอาจารย์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนมีการจัดสรร
งบประมาณให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ท าผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ หรือการสนับสนุนให้ไปราชการ        
ทั้งการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและศาสตร์ที่
เก่ียวข้องให้กับตนเอง 
การด าเนินการ (D) 

ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังไม่มีการรับอาจารย์เข้ามาใหม่ และยังไม่มี
การแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ยังคงเป็นคนเดิมทั้ง 5 คน ซึ่งทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นั่นคือ มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
ปริญญาโท จบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและอยู่ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร แม้ในปีการศึกษา 2558 จะมีการคาดการณ์ไว้ว่าหลักสูตรอาจจะต้องมีการวางแผน
จัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้ทดแทน เนื่องจากจะต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 1 คน       
ที่ต้องไปประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เกษียณอายุราชการ        
ในปีการศึกษา 2559 แต่จากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีมติและข้อสรุปให้อาจารย์ที่สังกัดโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ไม่ได้ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไปประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตแทน จึงท าให้ไม่เกิดผลกระทบกับหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิตแต่อย่างใด 

ส่วนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (คุณวุฒิเพิ่มขึ้นจากเดิม) 1 คน คือ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ท าให้ปัจจุบัน
หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 คน คือ ดร.วรพล หนูนุ่น และ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา             
แต่ในหลักสูตรยังไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเลย ส าหรับความก้าวหน้าทางด้านงานวิจัยและ
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในปีการศึกษาที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการด าเนินการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติจ านวน 6 เรื่อง ซึ่งเมื่อเทียบกับผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรถือว่า
ผ่านเกณฑ์ นั่นคือร้อยละ 32 แต่ยังพบว่าการด าเนินงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ได้มี
การด าเนินการทุกคน และคุณภาพผลงานทางวิชาการส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ค่าน้ าหนัก 0.20 เนื่องจากเป็นบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  ส่วนการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้าน
สาธารณสุขและศาสตร์ที่เก่ียวข้องพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อย 1 ครั้งตลอดปี
การศึกษา และมีการรายงานสิ่งที่ได้รับผ่านแบบฟอร์มแบบรายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ (บร.1) 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 11 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการด าเนินงาน 
นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง

หลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนื่องจากเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ที่
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ดังนั้นในปีการศึกษาท่ีผ่านมาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จึงได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ซึ่งหลักสูตรได้ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลาแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 และจะท าการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 โดยในหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2559 ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่จ านวน 1 คน คือ ดร.จิตรวี เชยชม แทน นางสาวธมนวรรณ ตะสัย 
ทั้งนีเ้พื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีศักยภาพที่เข้มแข็งทางวิชาการมากขึ้น โดยอาจารย์ดังกล่าวเป็นอาจารย์ที่กลับจากลาศึกษา
ต่อ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งตลอดการบริหาร
จัดการหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจะเชิญให้ ดร.จิตรวี เชยชม เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักสูตรด้ วย
เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมต่างๆ การแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้
อาจารย์เกิดการเรียนรูแ้ละเข้าใจการด าเนินงานของหลักสตูรมากยิ่งข้ึน แต่อย่างไรก็ตามจากการพิจารณา ทบทวนกระบวนการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังมีความเสี่ยงอยู่ใน 2 ประเด็นส าหรับปี
การศึกษา 2560 คือ 1) กรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จะลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน และ/หรือ           
2) กรณีที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จะต้องไปรับหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คือหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ในห้วงเวลาถัดไป อาจจะท าให้หลักสูตรต้องสูญเสียอาจารย์
ประจ าหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิตรงไป 1-2 คนได้แล้วแต่กรณี หลักสูตรจึงจ าเป็นต้องเตรียมการรับมือและวางแนวทางในการ
ก าหนดและสรรหาอัตราทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้  โดยจะต้องค านึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมของอาจารย์ที่จะมา
ประจ าหลักสูตรใหม่ ทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้
การบริหารจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
การน าไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 

จากข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านร่วมกันวางแผนและหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขประเด็นปญัหาต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 

1. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีอยู่เดิมลาศึกษาต่อหรือ
ต้องโยกย้ายไปประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทุกท่าน
จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่มีอยู่ในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร
คนใหม่ โดยพิจารณาคุณสมบัติจากคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แล้วหลังจากนั้นค่อยด าเนินการ ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
(สมอ.08) เพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

2. การสร้างความเข้มแข็งให้หลักสูตร โดยการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากการประชุม
ปรึกษาหารืออาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีการลงความเห็นร่วมกันว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านควรมีความตั้งใจ
และมุ่งมั่นสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการให้กับตัวเองมากขึ้น โดยจะมีการติดตามและการกระตุ้นการท าผลงานทาง
วิชาการของทุกท่านเป็นระยะ และหลักสูตรอาจจะต้องมีการสรุปสถานการณ์ความเสี่ยงด้านศักยภาพของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเสนอต่อโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา       
ไปตามล าดับขั้นเพื่อขอให้พิจารณากรอบอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มเติม ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันอาจารย์ใน
สังกัดโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีอยู่ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรสาธารณสุข  
ศาสตรบัณฑิต แต่อาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาที่ตรงยังมีน้อย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของหลักสูตรได้ใน
อนาคต 
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ผลการด าเนินงาน 
ระบบการบริหารอาจารย์ 
เปูาประสงค์ 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์
ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับหลักสูตร ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน และสามารถจัดหาอาจารย์ทดแทนในกรณีขาด
แคลนหรือมีข้อจากัดได้อย่างมีระบบ 
การวางแผน (P)  
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการวางแผนระบบและกลไกการบริหารอาจารย์เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีและ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) เพื่อเตรียมงบประมาณสนับสนุนงาน
บริหารและพัฒนาอาจารย์ เช่น 
 - แผนงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ส าหรับเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอน ค่าใช้สอยในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 - แผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร ส าหรับส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ 
และโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 - แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดตั้งไว้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
การด าเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อทบทวนการด า เนินงานของหลักสูตร และบทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการน าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งตลอดปีการศึกษา (แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาส าหรับบุคลากรสายวิชาการ) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามภารกิจด้านต่างๆ ทั้ง
ด้านการเรียนการสอน (มคอ.3 มคอ.4 มคอ. 5 และ มคอ.6) งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง การน า ความรู้ที่ได้มาใช้
ประโยชน์ รวมถึงงานบริหารหลักสูตรอื่นๆ เช่น การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ.7)  มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
พิจารณาทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 
 3. ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละครั้ง ส านักวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะ
ด าเนินการจัดส่งรายวิชาที่จะเปิดสอนตามแผนการเรียนของหลักสูตรผ่านโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมายังหลักสูตร
เพื่อให้ระบุอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะด าเนินการจัดประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาต่างๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งจะต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.75 แต่ถ้าหากรายวิชาใดมีผลการประเมินการสอน
ของอาจารย์โดยนักศึกษาต่ ากว่า 3.75 หลักสูตรจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาหาสาเหตุที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนที่จะมี
ข้อสรุปอนุญาตให้อาจารย์ผู้เดิมสอนหรือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนใหม่ เมื่อด าเนินการเสร็จจึงแจ้งกลับไปยังส านัก
วิชาการและงานทะเบียนเพื่อด าเนินการต่อ และแจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 4. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบการก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์ โดยยึดแนวทางการ
ด าเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการก าหนดภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์ และถ้าอาจารย์มีภาระ
งานสอนเกินขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ ก็จะมีการเสริมแรงจูงใจสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่
อาจารย์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในการจัด
การศึกษาภาคปกติ ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจึงจะสามารถด าเนินการขอรับการ
สนับสนุนได้ 
 5. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบการเลิกจ้าง การเกษียณอายุราชการ การยกย่อง และการธ า รง
รักษาอาจารย์ โดยการยึดแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบและข้อก าหนดของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินการ (D) 
 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 
  จากการประเมินผลด าเนินงานด้านการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 
2559 ที่ผ่านมา สามารถสรุปผลเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
  1. ด้านงบประมาณสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1) แผนงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
ส าหรับเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน พบว่ามีความเพียงพอและคล่องตัวในการบริหาร
จัดการ เพราะสามารถด าเนินการจัดซื้อได้ตลอดปีการศึกษา ยกเว้นครุภัณฑ์ที่จะต้องมีการจัดตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้า   
2) แผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร พบว่า โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพิ่มขึ้น มีการจัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ 2559 จากเดิม 10,000 บาท/คน/
ปีงบประมาณ เป็น 15,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ และถ้าหากเป็นการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย/น าเสนอผลงาน
วิชาการ/วิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้อีก 10,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ         
ซึ่งก็ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองด้านต่าง  ๆ เพียงพอตามความต้องการและ
ความจ าเป็นมากขึ้น และ 3) แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า มีการจัดสรรงบประมาณไว้ส าหรับ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพราะนอกจากจะได้รับการ
สนับสนุนจากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้ว ทางหลักสูตรยังได้รับสนับสนุนจากทางคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นอย่างดีอีกด้วย 
  2. การด าเนินงานของหลักสูตรและบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากการทบทวน พบว่า อาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทุกท่านมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ งานวิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหลักสูตร และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตามความถนัดของตนเอง มีการแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลและจัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัว
บ่งชี้ของทุกองค์ประกอบอย่างชัดเจน 
  3. การจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร มีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร พบว่าอาจารย์ทุกท่านมี
ความยินดีและเต็มใจสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ตนได้รับมอบหมาย และผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาใน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรตลอดปีการศึกษาไม่มีรายวิชาใดเลยที่มีผลการประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 3.75 
  4. ภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมี
ภาระงานสอนเกินภาระงานขั้นต่ าที่ก าหนด แต่ไม่สามารถเบิกค่าสอนเกินได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาก าหนดนั้น จะพิจารณาดูในภาพรวมของอาจารย์ในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งจะต้องมีภาระงานเกิน
เกณฑ์ขั้นต่ าทุกคนจึงจะสามารถเบิกค่าตอบแทนเพิ่มเติมได้ 
  5. การเลิกจ้าง การเกษียณอายุราชการ การยกย่อง และการธ ารงรักษาอาจารย์ ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตไม่มีการเลิกจ้างอาจารย์ประจ าในหลักสูตร แต่มีอาจารย์ประจ าเกษียณอายุราชการ 1 
ท่าน คือ รศ.เทพกร พิทยาภินันท์ ซึ่งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานเกษียณอายุราชการ “เกษียณมุทิตาทร 59” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและ
อาจารย์รุ่นน้อง ๆ ได้แสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณของอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการให้เกิดขวัญและก าลังใจ
ภายหลังอ าลาชีวิตราชการ ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร ส่วนอาจารย์ที่ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่อยู่โปรแกรมวิชาวิชาศาสตร์สุขภาพร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการ
ธ ารงรักษาอาจารย์ผ่านระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ประเมินจากรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  (ป-มร.สข. 01) ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และการจัด
สวัสดิการต่าง ๆ ให้ เช่น การจัดสวัสดิการบ้านพัก/อาคารชุด 90 ปี (คอนโด) การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแบบประกันภัย



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 14 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการด าเนินงาน 
กลุ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดสวัสดิการด้านความมั่นคงผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และการจัดกิจกรรมใน
โอกาสต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์รวมพลังราชภัฏ การจัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ ความรัก ความสามัคค ีและความผูกพันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กร 
การน าไปปฏบิัติหรือการพัฒนาต่อ (A)  
  จากข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการบริหารอาจารย์ ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทุกท่านร่วมกันวางแผนหาแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ไว้ดังนี้ 
  1. ด้านงบประมาณสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยภาพรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านลง
ความเห็นว่ามีการสนับสนุนในทิศทางที่ดีขึ้น แต่มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาดังนี้ 1) แผนงานโครงการพัฒนาการเรียน
การสอน ส าหรับเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน ผลจากการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีข้อเสนอแนะให้โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพด าเนินการส ารวจความต้องการและความจ าเป็นของครุภัณฑ์ส าหรับใช้
จัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
หรือเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเสนอขอเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนมาให้ หรือเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 2) แผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านลง
ความเห็นว่ามีความเพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองในแต่ละปีงบประมาณ แต่ก็เสนอแนะให้มีการจัดตั้งงบประมาณ
ส าหรับการพัฒนาอาจารย์ส ารองไว้ด้วย เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านสามารถเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพในเรื่อง
หรือประเด็นที่ส าคัญและจ าเป็นได้ในกรณีที่ใช้งบประมาณโควต้าของตนเองหมดแล้ว และ 3) แผนงานโครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านลงความเห็นว่าหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับโปรแกรมวิชา คณะ 
และมหาวิทยาลัย ให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง แต่อาจจะต้องมีการทบทวนบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละฝุายให้ชัดเจน เพื่อลดความซ้ าซ้อนของงานและประหยัดงบประมาณในการด า เนินงาน 
ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน 
  2. การทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกท่านมีความเห็นว่าควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีข้อเสนะแนะเพิ่มเติมว่าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพควรมีการแต่งตั้งฝุายต่าง ๆ ในโปรแกรมวิชาให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบ
ติดตามและก ากับตัวบ่งชี้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบงานเข้าใจงานของตนเองเป็นอย่างดี  ไม่เพิ่มภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน และลดความซ้ าซ้อนของงานลง        
อันจะส่งผลให้การด าเนินงานของโปรแกรมวิชาและหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ผลการจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา พบว่า อาจารย์ทุกท่านมีความยินดี
และเต็มใจสอนในรายวิชาต่างๆ ที่ตนได้รับมอบหมาย และผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในทุกรายวิชา
ที่เปิดสอนในหลักสูตรตลอดปีการศึกษาไม่มีรายวิชาใดเลยที่มีผลการประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 3.75 ทั้งนี้เป็น
เพราะว่าการจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรนั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านให้ความส าคัญกับความ
ถนัดของอาจารย์ผู้สอน ทั้งความเหมาะสมของคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท า ให้อาจารย์ผู้สอนมี
ความสุขกับงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเห็นสมควรให้ด าเนินการตามแนวทางนี้ต่อไป  
  4. ภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีความเห็น
ว่าแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอนยังมีน้อย มีข้อเสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาควรมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑ์ภาระงานสอนเกินภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาตามคุณสมบัติ
ของอาจารย์แต่ละคนแทนการพิจารณาเป็นภาพรวมของอาจารย์ทั้งหมดในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมากข้ึน 
  5. การเลิกจ้าง การเกษียณอายุราชการ การยกย่อง และการธ ารงรักษาอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน
เห็นว่าการมีระเบียบและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ออกเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เป็นสิ่งที่ดีที่จะท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ท่านมีแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนมีแรงกระตุ้นในการท า งานให้มี
ประสิทธิภาพ แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานใน



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 15 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการด าเนินงาน 
แต่ระดับขององค์กรอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เช่น การจัดสวัสดิการบ้านพัก/อาคารชุด 90 ปี (คอนโด) การจัดสวัสดิการ
ด้านสุขภาพแบบประกันภัยกลุ่ม การจัดสวัสดิการด้านความมั่นคงผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ควรคลอบคลุมถึงอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญ ก าลังใจ ความมั่นคงในอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เปูาประสงค์ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทุกคน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของหลักสูตร          
มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต มีความก้าวหน้าทางการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนสามารถ
ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
การวางแผน (P) 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. มีการส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีแผนระยะยาว 5 ปี ในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก โดยด าเนินการส ารวจและแจ้งข้อมูลให้กับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 2. จัดสรรงบประมาณส าหรับการพฒันาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต และต้องมีการรายงานผลการพัฒนาตนเองทุกครั้งหลังจากการเข้า
ร่วม 
 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ และเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นการสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจแก่อาจารย์ 
 4. มีการสนับสนนุการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่องเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การอุดมศึกษาก าหนด มีการจัดอบรมให้แก่อาจารย์ โดยพิจารณาคัดสรรวิทยากรภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการที่มีความ
เชี่ยวชาญ และมีการจัดกิจกรรม KM ด้านการวิจัยและการท าผลงานวิชาการส่งเสริมการท าผลงานวิชาการ เพื่อให้หลักสูตรมี
ความเข้มแข็ง อาจารย์ประจ าในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
การด าเนินการ (D) 
  ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
การประเมินผลการด าเนินการ (C)  
 จากการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 
2559 ที่ผ่านมา สามารถสรุปผลเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา มีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกเพิ่มขึ้น 1 คน คือ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ท าให้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน ได้แก่ ดร.วรพล หนูนุ่น และ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา แต่ยังมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรอีก 3 คนที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งพบว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีการลาศึกษาต่อ 
 2. การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ โดยการเข้าประชุม อบรม และสัมมนาทั้ง
ภายในและนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งในปีการศึกษาที่ผ่านมา และหลังจากการเข้าร่วมการ
พัฒนาตนเองทุกครั้ง อาจารย์แต่ละท่านมีการรายงานผลการเข้าร่วมว่าได้รับความรู้และประโยชนอย่างไรบ้างในการน าไป
พัฒนาต่อ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการน าความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการกับรายวิชาที่ตนเอง
รับผิดชอบสอน และจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ก็พบว่ามีผลการประเมินอยู่
ในระดับมากถึงมากที่สุด (ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.51–5.00) ในทุกรายวิชา และประเด็นปัญหาที่พบในปีการศึกษา 
2558 ได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น ปัญหาการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาอาจารย์ไม่เพียงพอ ท าให้
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พลาดโอกาสในการพัฒนาตนเองในเรื่องหรือประเด็นที่ส าคัญไป ในปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์เพิ่มข้ึนจากเดิม 10,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ เป็น 15,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ และถ้า
หากเป็นการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย/น าเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มให้อีก 10,000 บาท/คน/ปีงบประมาณ ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ทุนสนับสนุน
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ส่วนปัญหาการประชุม อบรม และสัมมนาในเรื่องและประเด็นที่ส าคัญนั้น
จัดในช่วงปลายหรือต้นปีงบประมาณ ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ท า ให้ส่งผลต่อการเข้าร่วมพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นความส าคัญและร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้ ถ้าอยู่
ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ จากเดิมต้องด าเนินการไปราชการและเคลียร์เอกสารเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน
สิงหาคม ก็มีการเพิ่มระยะเวลาให้เสร็จสิ้นเป็นภายในวันที่ 10 กันยายนของปีงบประมาณนั้นๆ ส่วนถ้าเป็นช่วงต้น
ปีงบประมาณ ก็มีการจัดท าคู่มือการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น เพื่อให้มีผลต่อการขออนุญาตไป
ราชการและการเบิกจ่ายให้น้อยที่สุด 
 3. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พบว่าในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติจ านวน 6 เรื่อง โดยแบ่งเป็น
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 5 เร่ือง และบทความวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏอยู่ในฐาน TCI กลุ่มที่ 2 จ านวน 1 เร่ือง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มีบทความ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 3 เรื่องเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องมาจาก
หน่วยงานในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับโปรแกรมวิชา คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ให้ความส าคัญและสนับสนุนการท าวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง อีกทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาศักยภาพตนเองด้านวิชาการ/การวิจัยมากข้ึน 
 4. การสร้างผลงานทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต ยังไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเลย ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่ให้ความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันคือ ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความมุ่งมั่นและความตั้งใจของแต่ละคนเอง และประเด็นส า คัญที่มา
สนับสนุนคือ ภาระงานสอนตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมากเกินไป ท า ให้มีเวลาในการท าวิจัย การเผยแพร่ผลงาน 
และการขอต าแหน่งวิชาการน้อยลง 
การน าไปปฏบิัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 จากข้อมูลผลการด าเนินงานดา้นการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา อาจารยป์ระจำ
หลักสูตรทุกท่านร่วมกันวางแผนและหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาตา่ง ๆ ไวด้ังนี้ 
 1. การลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตลาศึกษาต่อ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีมติร่วมกันว่าหลักสูตรควรร่วมกับโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส ารวจ
และติดตามการศึกษาต่อของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้อาจารย์มีความพยายามและมุ่งมั่นในการสร้างความก้าวหน้าทางการศึกษาให้กับตัวเองมากขึ้น อันจะส่งผลต่อ
ความเข้มแข็งของหลักสูตรด้วย 
 2. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์เป็นสิ่งส าคัญ และระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ที่หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมวิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย ท าให้อาจารย์ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพของตนเองเพียงพอต่อความต้องการและความจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง เห็นสมควรให้ด าเนินการตาม
แนวทางนี้ต่อไป ส่วนประเด็นปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณปลายหรือต้นปีงบประมาณ หลักสูตรจะยังคงด าเนินการ
สรุปสภาพปัญหาเสนอผ่านโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อเป็นกระบอกเสียงส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 
 3. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีความเห็นว่า
ระบบที่มีอยู่เอื้อต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์อยู่แล้ว เพราะได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณเป็นอย่างดีทั้งจากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรมีระบบการสร้างขวัญก าลังใจและการเชิดชู
เกียรติ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแก่อาจารย์มากข้ึน  
 4. การสร้างผลงานทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควร
ปรับเกณฑ์ภาระงานสอนให้อาจารย์ทุกคนมีคาบสอนที่เท่ากัน เช่น 12 คาบต่อสัปดาห์ โดยให้มีเวลาท าวิจัยมากข้ึน เพื่อใช้
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการและเพิ่มแรงจูงใจให้อาจารย์มีผลงาน  โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าไม่มีผลงานจะมีผลต่อการเพิ่ม
เงินเดือนและอาจารย์มีสิทธิ์ที่จะลาพักระยะสั้นเพื่อใช้เวลาในการท าผลงานวิชาการ เป็นต้น  ส่วนตัวอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเองก็ควรมคีวามพยายามและมุ่งมั่นในการท าต าแหน่งทางวิชาการด้วย โดยจากการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร พบว่า ในปีการศึกษาถัดไปมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 ท่าน ที่จะด าเนินการยื่นขอผลงานทางวิชาการใน
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ ดร.วรพล หนูนุ่น  

 
หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 

4.1-1-1 กรอบอัตราก าลังและแผนพัฒนาตนเอง  
4.1-1-2 ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา วา่ด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 
4.1-1-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ืองการสรรหาและบรรจแุต่งตั้งบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลยั 

พ.ศ.2552 
4.1-1-4 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 
4.1-1-5 รายละเอียดของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) 
4.1-1-6 รายละเอียดของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน (มคอ.2) 
4.1-1-7 แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
4.1-1-8 ตารางแสดงอาจารยป์ระจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวฒุิการศึกษา 
4.1-1-9 เอกสารรับรองการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
4.1-1-10 เอกสารการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 
4.1-1-11 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2559, 2/2559, 3/2559, 4/2559 และ 5/2559 
4.1-1-12 รายงานสรุปการพฒันาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 
4.1-1-13 แบบฟอร์มแบบรายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนวชิาการ 
4.1-1-14 บันทึกข้อความ ส ารวจรายชื่ออาจารย์ผูส้อน ประจ าภาคเรียนที ่1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 
4.1-1-15 แผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 โปรแกรมวิชาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
4.1-1-16 คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2559 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4.1-1-17 แบบประเมนิผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสา

หรับบุคลากรสายวิชาการ 
4.1-1-18 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์โดยนกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
4.1-1-19 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่ือง ทุนสนับสนนุในการประชุมวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ 
4.1-1-20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ือง การก าหนดภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์ 
4.1-1-21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในการจัด

การศึกษาภาคปกต ิ
4.1-1-22 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2559  
 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 18 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
4.1-1-23 ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชีต้ามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2559  
4.1-1-24 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน "งานเกษียณมุทิตาทร ประจ าปี 2559" 

ประจ าปี 2559  
4.1-1-25 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุง่สู่การจัดการความรู้ 
4.1-1-26 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เร่ือง การผลิตเอกสารประกอบการสอน/

ค าสอน และหนังสือ/ต ารา ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

 2557  2558 2559 บรรลุ ไม่บรรล ุ
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 ข้อ 

4 คะแนน 
2 ข้อ 

2 คะแนน 
3 ข้อ 

3 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การ
บริหารอาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นทุกปีต่อเนื่องมา 3 
ปี (2557-2559) 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุข
มาก่อน จ านวน 2 คน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางที่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนก าหนดไว้ในแผนฯ ของสภาฯ และร่าง 
มคอ.1 ที่ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุขมาก่อนไม่
น้อยกว่า 2 ใน 5 คน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. รักษาระบบและกลไกในการรับอาจารย์ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบรหิารอาจารย์ และการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนและต่อเนื่องให้คงอยู่ต่อไป 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เหลือและที่จะทดแทนตามแผนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
3. ก าหนดเงื่อนไขในการรับอาจารย์ใหม่ในอนาคตควรจะต้องเป็นมีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุข

มาก่อนด้วย 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ยื่นผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ครบทุกคน 
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังมีระบบการสนับสนุนการบริหารและพัฒนาอาจารย์  โดยเฉพาะการ

สร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์น้อย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรมีงบประมาณส ารองเพื่อให้อาจารย์ได้ไปพัฒนาตนเองในเรื่องหรือ
ประเด็นที่ส าคัญ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาภาระงานสอนเกินภาระงานขั้นต่ าของ
อาจารย์ใหม่ 
 2. ควรมีงบประมาณจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย สนับสนุนโควตาเฉพาะมายังหลักสูตร เพื่อให้ท าวิจัยที่เป็น
การพัฒนาวิชาการเฉพาะของหลักสูตรให้เกิดความโดดเด่นและมีความต่อเนื่องในการท าวิจัยตลอดระยะเวลาในการเปิด
หลักสูตร อันจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ในด้านนั้นๆ ให้ต่อเนื่องและมีความทันสมัย 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 19 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 
 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : นายวรพล  หนูนุน่   โทรศัพท์  : 086-4802345 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรสสุคนธ์  ราชแก้ว  โทรศัพท ์ : 089-9753711 
 

เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 = ร้อย

ละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปรญิญาโท 
 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5 = ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป 

 

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด้  =     
 
 

หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้
อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าทั้งนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน : 
ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 

 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.วรพล หนูนุ่น
และ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งคิดเป็น 5 คะแนน 

4.2.1-0-1 ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
จ าแนกตามต าแหน่งทาง
วิชาการและวุฒิการศึกษา 

 

3. วิธีการค านวณ 
       3.1 ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

 
ตัวตั้ง 

จ านวนอาจารยท์ี่มีวุฒปิริญญาเอก 
ตัวหาร 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด 
ตัวคูณ 
X 100 

2 5 X 100 ร้อยละ 40 
 

จ านวนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
 X 5 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 20 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1.2 แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
 

ตัวตั้ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิ

ปริญญาเอก (ทีไ่ด้จากข้อ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑ์ที่ก าหนดให้คะแนน

เต็ม 5 

ตัวคูณ 
X 5 

 
40 ป.ตรี  20 X 5 5คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 
5 คะแนน 

ร้อยละ 20 
5 คะแนน 

ร้อยละ 20 
5 คะแนน 

ร้อยละ40 
5 คะแนน 

   

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1  
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มี
การวางระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 เพิ่มจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ติดตามและกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของตนเองในระดับที่สูงขึ้น 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 21 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : นายวรพล  หนูนุน่   โทรศัพท์  : 086-4802345 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรสสุคนธ์  ราชแก้ว  โทรศัพท ์ : 089-9753711 
 
เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 

0 – 5  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 
60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

 

สูตรการค านวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวชิาการ ตามสูตร 
  
 
 
 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนทีไ่ด=้  
 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน แหล่งตรวจสอบเอกสาร 

ในปีการศึกษา  2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ยังไม่มี
อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 0 ซึ่งคิดเป็น 0 คะแนน 

4.2.2-0-1  ข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จ าแนก
ตามต าแหน่งทางวิชาการและวุฒิ
การศึกษา 

  
วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

 
ตัวตั้ง 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ตัวหาร 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

0 0 X 100 ร้อยละ 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 22 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
 

ตัวตั้ง 
ค่าร้อยละของประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ(ที่ได้จากข้อ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑ์ที่ก าหนดให้คะแนน

เต็ม 5 

ตัวคูณ 
X 5 

 
0 ป.ตรี  60 X 5 0  คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557  2558 2559 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 20 
1.67 คะแนน 

ร้อยละ 0 
0 คะแนน 

ร้อยละ 0 
0 คะแนน 

ร้อยละ 0 
0 คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2  
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มี
การวางระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยด าเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ และการจัด KM 
การท าผลงานทางวิชาการ เป็นต้น 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทุกคนยงัไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท าต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยการปรับลดภาระงานสอนและ
ภาระงานด้านอื่น ๆ หรือการให้สิทธ์ให้การลาพักระยะสั้น เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีเวลาในการผลิตผลงาน ซึ่งอาจ
มีเงื่อนไขว่าถ้าไม่มีผลงานจะมีผลต่อการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือการต่อสัญญา 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 23 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : นายวรพล  หนูนุน่   โทรศัพท์  : 086-4802345 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรสสุคนธ์  ราชแก้ว  โทรศัพท ์ : 089-9753711 
 

เกณฑ์การประเมิน  
หลักสูตรระดับปรญิญาตรี ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปรญิญาโท ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามสตูร 
 
 
 

2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนทีไ่ด้  =  
 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCIกลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล

ตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ .ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ในBeall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
 

 X 100 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชมุวิชาการต้องส่งเปน็ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อ
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมีบุคคลภายนอก
สถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

ผลการด าเนินงาน : 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2559หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 6 
เร่ือง มีผลรวมถ่วงน้ าหนัก 1.6 คิดเป็นร้อยละ32 คิดเป็น 5 คะแนน 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

 
ตัวตั้ง 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ตัวหาร 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

1.6 5 X 100 ร้อยละ32 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
 

ตัวตั้ง 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน

วิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร(ที่ได้จาก
ข้อ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑ์ที่ก าหนดให้

คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ 
X 5 

 

32 ป.ตรี 20 X 5 5 คะแนน 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 1.0 
ร้อยละ 20 
เท่ากับ 5
คะแนน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 1.0 
ร้อยละ 20 
เท่ากับ 5
คะแนน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 0.6 
ร้อยละ 12 
เท่ากับ 3
คะแนน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 1.6 
ร้อยละ 32 
เท่ากับ 5
คะแนน 

   

 
หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย : 

หมาย 
เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที่ 

ค่า
น้ าหนัก 

4.2.3-0-1  ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
และยุภาดา ดวงตา 

วิถีมุสลิมกับการดุแลสุขภาพ
ของประชาชนต าบลแป-ระ 
อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ครั้ งที่  6 “การศึกษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น ”  วั น ที่  1 5 -1 6 
สิงหาคม 2559 ณ อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

0.2 

4.2.3-0-2  สุรียา เดียได, สุรัตน์สวดี 
แซ่แต้ และจิตรวี เชยชม 

ทัศนคติต่อพฤติกรรมการอยู่
ร่วมกันก่อนสมรสในระหว่าง
ศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ครั้ งที่  6 “การศึกษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
ท้ อ ง ถิ่ น ”  วั น ที่  1 5 -1 6 
สิงหาคม 2559 ณ อาคาร
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

0.2 

4.2.3-0-3  เทพกร พิทยาภินันท,์     
ฤดีดาว ชา่งสาน และ         
สมมาศ วิไลประสงค ์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เข้ารับการคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกของสตรี  ในอ า เภอ         
สิงหนคร จังหวัดสงขลา 

วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-
ธันวาคม 2559 หน้า 89-97 

0.6 

4.2.3-0-4  สาวิตรี ตะวนัดือราแม, 
ธมนวรรณ ตะสัย,            
ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
และสุรัตนส์วดี  แซ่แต ้

สุขภาพจิตของผู้สูงอายุใน
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ 
จังหวัดยะลา 

การน าเสนอผลงานวิจัยระดับ 
ชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
ด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรี  ธรรมราช 
วั นที่  1 3 -14  กุ มภ าพั น ธ์ 
2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช 

0.2 
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หมาย 
เลข 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่ 
วัน-เดือน-ปี 

สถานที่ 

ค่า
น้ าหนัก 

4.2.3-0-5  ไบตุลมาลย์ อาแด และ          
สุรัตน์สวดี  แซ่แต ้

พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ
ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
สงขลา 

การน า เสนอผลงานวิ จั ย
ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ 
แ ล ะ ด้ า น สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
นครศรีธรรมราช วันที่ 13-14 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
นครศรีธรรมราช 

0.2 

4.2.3-0-6  ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
และมริสา บินตะสอน 

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ครั้งที่ 9 : 2560 “การบูรณา
การงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน”วันที่  31 พ.ค. 
2560 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต 

0.2 

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มีการวางระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
สนับสนุนงบประมาณ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ และการจัด KM ด้านการวิจัย เป็นต้น 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรมีระบบสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติใน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแก่อาจารย์มากข้ึน 
จุดที่ควรพัฒนา 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังมีผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ไม่ครบทุกคน    
และถึงแม้ว่าจ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเพิ่มขึ้น แต่คุณภาพผลงานทางวิชาการส่วน
ใหญ่ยังอยู่ที่ค่าน้ าหนัก 0.20  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท างานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในแหล่งที่มีค่าน้ าหนักอยู่ในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ(์O) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตรในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย ์
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นายวรพล  หนูนุน่   โทรศัพท์  : 086-4802345 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรสสุคนธ์  ราชแก้ว  โทรศัพท ์ : 089-9753711 
 

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

- ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

-มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงาน
ท่ีโดดเด่น
เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานท่ี
โดดเด่นอย่าง
แท้จริง 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

การคงอยู่ของอาจารย์ 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ยังคง
เป็นคนเดิมทั้ง 5 ท่านคิดเป็นอัตราการคงอยู่ร้อยละ 100 และหลักสูตรมีอาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร โดยไม่มีการใช้อาจารย์พิเศษจากภายนอก  
ความพึงพอใจของอาจารย ์
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ที่ 4.59 จากคะแนนเต็ม 5 จัดอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการประเมินความพึงพอใจในปีการศึกษา 2558 ที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด      
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และในปีการศึกษา 2557 ที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการหลักสูตรในทุกกิจกรรมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
4.3-0-1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.8) 
4.3-0-2 ตารางสอนอาจารยโ์ปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4.3-0-3 สรุปผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2559 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 ข้อ 

4 คะแนน 
2 ข้อ 

2 คะแนน 
3 ข้อ 

3 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.3  
จุดแข็ง 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทุกคนมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอนในการ
บริหารจัดการหลักสูตร 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีน้อย 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ควรเพิ่มการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มากขึ้น เพื่อจูงใจให้เกิดการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.33 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 3.78 
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หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
1.ข้อมูลนักศึกษาทีร่ับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
   จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) 

ปีการศึกษา 
2555 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 2555 53 39 38 38 1 
ปีการศึกษา 2556 - 93 80 76 76 
ปีการศึกษา 2557 - - 92 74 74 
ปีการศึกษา 2558 - - - 81 66 
ปีการศึกษา 2559 - - - - 94 

รวม 53 132 210 269 311 
** ข้อมูลจาก รายงานจ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 1/2558 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
ในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา ตั้งแต่มีการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 จนถึงปีการศึกษา 

2559 จะเห็นว่าจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษาลดลง ยกเว้นชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ 4 ที่มี
จ านวนคงท่ี ทั้งนี้เนื่องจาก 

1. กรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ 2 ลดลง เนื่องจากนักศึกษามารายงานตัว ยืนยัน
การลงทะเบียนเรียน มีสิทธิเรียน แต่เมื่อมีการเรียนการสอนนักศึกษาไม่มาเรียน 

2. กรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ 3 ลดลงเล็กน้อย เนื่องจากนักศึกษามีผลการเรียน
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด และลาออกเพราะมีเหตุผลส่วนตัว  

3. กรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ 4 มีจ านวนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากนักศึกษา
มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาให้ส าเร็จตามหลักสูตร 

3. จ านวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 
(ความหมายของสอบผ่านตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเป็นนักศึกษาในปีการศึกษานั้น โดย

เริ่มต้นจากปีการศึกษาที่ใช้หลักสูตร) 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา 
2555 

ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา 
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

1 53 93 92 81 94 
2 - 39 80 74 66 
3 - - 38 76 74 
4 - - - 38 76 
5 - - - - 0 

รวม 53 132 210 269 310 
ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ 

ผ่านตามแผนการศึกษา 
100 90.41 93.75 92.44 95.38 
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4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
จ านวนนักศึกษาท้ังหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 

  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 81.48 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 100.00 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 100.00 

5.จ านวนนักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน) 74 คน 
 5.1 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร              0 คน 
 5.2 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร             15 คน  
 5.3 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร             57 คน 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
 6.1  ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรร้อยละ 16.13 

        ค านวณจากข้อ 5.2 และจ านวนนักศึกษาท้ังหมดที่รับเข้าในรุ่นนั้น 
6.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลัก/สาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

  1) วิธีการคิดร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ที่ค านวณจากจ านวน
นักศึกษาทั้งหมดท่ีรับเข้าในรุ่นนั้น ซึ่งไม่ได้เป็นจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจริงในหลักสูตร  

  2) จ านวนนักศึกษาลาออก พ้นสภาพ และขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัย ถูกน ามาคิดเป็นค่า
ตั้งต้นในการค านวณร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    3) นักศึกษามีผลการเรียนเป็น I เนื่องจากผลงานไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษทาง
สาธารณสุขศาสตร์และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขศาสตร์ ท าให้ไม่ส าเร็จการศึกษาตาม
แผนที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ  
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จ  แต่ละ
หลักสูตรจะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของ
นักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก
ต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร       
มีเครื ่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที ่มีความ
พร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ  
เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดในการรายงานการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้
ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : นางสาวธมนวรรณ  ตะสยั  โทรศัพท์  : 088-8943246 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :  นางสาวรสสุคนธ์  ราชแก้ว  โทรศัพท ์ : 089-9753711 

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไม่มีการน า

ระบบกลไกไป 
สู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน 
เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี
ได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

การรับนักศึกษา 
เปูาประสงค ์
          หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 
นักศึกษาทุกคนมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรต้องการ และมีศักยภาพในการเรียนเพ่ือส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียน  เพ่ือให้ได้นักศึกษาครบตาม
จ านวน มีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้                
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีกระบวนการและข้ันตอนการรับนักศึกษา ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือก าหนดจ านวนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
โดยน าผลการประเมินการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 มาประกอบการพิจารณาในการก าหนดเปูาหมาย
รับนักศึกษา จ านวน 80 คน โดยค านึงถึงความต้องการของตลาดแรงงาน จ านวนและความพร้อมของอาจารย์
ประจ าที่มีอยู่ ความพร้อมของสถานที่และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนดเกณฑ์การรับ
นักศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของนักศึกษาที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน  และสอดคล้องกับความต้องการ
ของหลักสูตร คือ ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมี
คุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา  

2. ด าเนินการรับนักศึกษาโดยใช้กระบวนการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภายใต้การดูแลของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในกระบวนการรับ
นักศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพและตรงตามความต้องการของหลักสูตร ซึ่งมีการรับสมัคร 3 
รูปแบบ คือ 
                   1)  แบบโควต้าเรียนดี จ านวนร้อยละ 50  โดยคัดเลือกจากนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ -
คณิตศาสตร์ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.50 และด าเนินการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่มาจาก
การเสนอชื่อโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรผ่านโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและแต่ งตั้งโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
                  2) แบบภาคี 5 สถาบัน จ านวนร้อยละ 50 โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง            
อันประกอบด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดย
ข้อสอบมาตรฐานกลาง ด าเนินการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรผ่านโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
                3) หากจ านวนนักศึกษาไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดในข้อ 1) และ 2) จะเปิดรับสมัครคัดเลือก
ตรงโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยข้อสอบของมหาวิทยาลัย มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นคณะกรรมการในการออกข้อสอบ และด าเนินการสอบสัมภาษณ์โดย
คณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรผ่านโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ผลการด าเนินงาน 
ส าหรับการสอบสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง คณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารย์ประจ า

หลักสูตร จะมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา เจตคติต่อ
วิชาชีพ และความสนใจต่อเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว โดยการสอบสัมภาษณ์จะเป็นการพูดคุยเพ่ือสังเกต
พฤติกรรม ความพร้อม ความตั้งใจต่อการเรียนในหลักสูตร รวมถึงการพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นต้นทั้งด้าน
วิชาการ (ความรู้พ้ืนฐาน) และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร 
การด าเนินการ (D) 
 ด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  
การประเมินผลการด าเนินการ(C)  
 เมื่อท าการรับนักศึกษาแล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับผลการรับ
นักศึกษา ซึ่งพบว่าจ านวนนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในหลักสูตร นั่นคือในปีการศึกษา 2559 มีจ านวน
นักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรทั้งสิ้น 94 คน ซึ่งถ้าพิจารณาดูจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษาก็พบว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกปี แต่จากข้อมูลการสัมภาษณ์ในปีการศึกษา 2557 ที่พบว่า นักเรียน
หลายคนพลาดโอกาสในการสมัครเข้าศึกษาแบบโควต้าเรียนดีไป เนื่องจากไม่รับทราบข้อมูลของหลักสูตร ในปี
การศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยใช้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเป็น
สื่อกลาง เช่น การออก Road show ไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันส าเร็จการศึกษามา เพราะ
จากข้อมูลพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากทั้ง 3 รูปแบบของกระบวนการรับนักศึกษานั้นมาจาก
สถานศึกษาที่อยู่ในบัญชีรายชือ่ที่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันส าเร็จการศึกษามา ซึ่งผลด าเนินงานดังกล่าวท าให้หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีจ านวนนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินงานประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากสถานศึกษาที่อยู่
ในบัญชีรายชื่อที่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันส าเร็จการศึกษามาเพิ่มมากขึ้น สร้าง web page ของโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรมากขึ้น และในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์มี
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบถามประเด็นต่าง ๆ ที่นักศึกษาสนใจ เช่น สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทุนการศึกษา และ
โอกาสความก้าวหน้า และผลความส าเร็จของบัณฑิตที่เรียนจบ เพื่อสร้างความมั่นใจทางการศึกษาให้กับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ท าให้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีจ านวนนักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตร
ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ตั้งแต่รอบภาคี 5 สถาบัน ไม่มีการสมัครนักศึกษาเพิ่มในรอบที่สาม แต่อย่างไรก็ดีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีความเห็นร่วมกันว่าแม้จ านวนรับนักศึกษาของหลักสูตรจะเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในทุก
ปีการศึกษา แต่เนื่องจากปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียงที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกัน 
ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรควรร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างแนวทางและกลยุทธ์ในการจูงใจนักศึกษาให้เข้าเรียนในหลักสูตรมากข้ึน 
การน าไปปฏบิัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 จากผลการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2559            
ที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ความเห็นร่วมกันว่าจะเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น เช่น วิธีการส่งเอกสาร  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
วิทยุ  สื่อสิ่งพิมพ์  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในท้องถิ่น การออก road show ในสถานศึกษา การปรับปรุงเว็บไซท์
ของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรม
หลักสูตร และศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น และเสนอให้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดหา
ทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ส าหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ยากจน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน          
ส่วนหลักสูตรก็ควรจะสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้มากข้ึน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง 
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ผลการด าเนินงาน 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เปูาประสงค ์ 
       นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สามารถปรับตัวเข้าสู่ ระบบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตใน
และนอกรั้วมหาวิทยาลัย 
การวางแผน (P) 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับ
นักศึกษาใหม่ โดยด าเนินงานร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวางแผนและจัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอ้มให้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน ดังนี้ 
            1. กิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ร่วมกับ โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ด าเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการให้กับนักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 12-15, 21, 22, 26 กรกฎาคม 
2559 รวมจ านวน 7 วัน โดยเป็นการเรียนเสริมใน 4 รายวิชาได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ        
ซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษายังมีพื้นฐานน้อยและเป็นรายวิชาที่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษาต่อยอดในรายวิชาต่างๆ  ของ
หลักสูตร โดยนักศึกษาจะต้องท าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อวัดผลการพัฒนาทางวิชาการ 
            2. กิจกรรม Sci & Tech สานสัมพันธ์น้องพี่ 59 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิ จกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ใบสีทอง เพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ และเพื่อนร่วมชั้นปีในคณะ โดยนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตได้เข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 ณ กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสงขลา   
ท าให้นักศึกษามีโอกาสได้ร่วมกันท ากิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ฝึกการแก้ปัญหา การเป็นผู้น า การกล้าแสดงออก
ในทางที่เหมาะสม การปรับตัวเข้ากับรุ่นพี่และเพื่อนร่วมชั้นปี เป็นต้น  
            3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 หลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม2559 โดยจัดประชุมพบผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อม
และท าความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร การจัดระบบที่ปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาคอยดูแลประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา หลักสูตรมีคู่มือการลงทะเบียนเรียน 
และมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนในวันปฐมนิเทศนักศึกษา และมีคู่มือแผนการ
เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรให้กับนักศึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้มีการตอบข้อซักถามและช่วย
แก้ปัญหาจากนักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาจากการเข้าเรียน เช่น การเทียบโอนรายวิชา การเบิกค่ารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุ การรับทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมการศึกษา (กยศ.) เป็นต้น  
           4. กิจกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ หลักสูตรร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ ในวันที่ 
1 สิงหาคม 2559 โดยเชิญวิทยากรจากโปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และจากศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา มาให้ความรู้และสอนทักษะการใช้
ห้องปฏิบัติการ สารเคมี และอาคารเรียนอย่างปลอดภัย ทั้งในภาวะปกติและเมื่อมีอุบัติภัยเกิดขึ้น โดยให้นักศึกษามี
โอกาสได้ฝึกซ้อมการหนีภัย การปฐมพยาบาล และการใช้ถังดับเพลิง เป็นต้น  
 5. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากข้อเสนอแนะผลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรม Sci & Tech สานสัมพันธ์น้องพี่ 58 ที่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้น นักศึกษารุ่นพี่ อาจารย์ประจ า
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ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่ได้เข้าร่วมโครงการทุกคน หลักสูตรสาธารณสุข  
ศาสตรบัณฑิตโดยผู้น านักศึกษาจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในระดับโปรแกรมวิชาอีกครั้ง เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์
ทุกคนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการท ากิจกรรมร่วมกัน ก่อเป็นความสนิทสนมกลมเกลียว ผูกพันเหนียว
แน่นเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
การด าเนินการ (D) 

ด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 
 จากการด าเนินงานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนร่วมกันประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินงาน สรุปผลโดยภาพรวมพบว่าทุกกิจกรรมที่ด าเนินการก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่นักศึกษา และท าให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 มากขึ้น แต่ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่ง
ในแต่ละกิจกรรม ดังต่อไปนี้  

1. กิจกรรมเรียนปรับความรู้พื้นฐานทางวิชาการ เป็นการเรียนเสริมใน 4 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี 
ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ โดยมี 2 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากปีการศึกษา 2558 นั่นคือ รายวิชาเคมี 
และชีววิทยา ซึ่งเป็นรายวิชาที่หลักสูตรเห็นว่านักศึกษายังมีพื้นฐานน้อยและเป็นรายวิชาที่จ าเป็นต้องใช้ในการศึกษา
ต่อยอดในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร จากรายงานสรุปผลการสอบ Pre-test และ Post-test ของนักศึกษาจากการ
เรียนปรับความรู้พื้นฐานทางวิชาการ พบว่า นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีผลรวมของ
คะแนนสอบวัดผลในระดับที่เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน และจากสถิติของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  พบว่า
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีปัญหาการตกออก การเพิกถอนรายวิชา และการเรียนซ้ า
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาคือ 1) นักศึกษายังเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ครบร้อยละ 100 ซึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษายังไม่เห็นความส าคัญของการเข้าร่วมกิจกรรม 2) ช่วงเวลาและ
งบประมาณในการจัดกิจกรรมที่จ ากัดท าให้การสอนเสริมใน 4 รายวิชาไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้งการจัด
รายวิชาสอนเสริมยังไม่สอดคล้องต่อความจ าเป็นในการเรียนของหลักสูตร และ 3) ห้องเรียนมีจ ากัด ท าให้ต้องจัดการ
สอนเสริมเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ซึ่งไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  

2. กิจกรรม Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ์น้องพี่ 59 พบว่ากิจกรรมดังกล่าวก่อให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี และสัมพันธภาพอันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ และเพื่อนร่วมชั้นปีในคณะมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม         
ยังพบปัญหา คือ กิจกรรมด าเนินการจัดในภาพรวมของคณะ ซึ่งรุ่นพี่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการทุกคน จึงท าให้นักศึกษาได้รู้จักและท ากิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่
และอาจารย์บางคนเท่านั้น ทั้งนี้อาจด้วยข้อจ ากัดในด้านสถานที่และงบประมาณในการด าเนินงาน 

3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่า กิจกรรมดังกล่าวท าให้นักศึกษาใหม่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมากขึ้น ส่วนผู้ปกครองมีความมั่นใจในการส่งบุตร
หลานเข้าศึกษาในหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของนักศึกษา
และผู้ปกครองเพียงวันเดียว ไม่สามารถไขข้อข้องใจหรืออธิบายแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดอย่าง
ครอบคลุมได้ โดยเฉพาะเร่ืองโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา และการ
เทียบโอนรายวิชา ซึ่งมักจะต้องเจอกับสถานการณ์ก่อนจึงจะมองเห็นปัญหาหรือมีประเด็นข้อสงสัย 

4. กิจกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ พบว่านักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น แต่ประเด็นปัญหาที่
ยังคงพบอยู่คือ การจัดกิจกรรมเป็นการรวมกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ การฝึกทักษะไม่สามารถส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้ทดลองฝึกปฏิบัติทุกคน เนื่องจากมีระยะเวลาและงบประมาณที่ค่อนข้างจ ากัด 
 5. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาศาสตร์สุขภาพ พบว่านักศึกษาและอาจารย์ทุกคนในโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพมีการท ากิจกรรมร่วมกัน ก่อเป็นความสนิทสนมกลมเกลียว ผูกพันเหนียวแน่นเป็นน้ าหนึ่งใจ
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ผลการด าเนินงาน 
เดียวกันมากข้ึน แต่ประเด็นปัญหาที่ยังคงพบอยู่คือ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการด าเนินงานโดยผู้น านักศึกษาเป็นหลักยัง
ไม่มีการมอบหมายให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ชัดเจน อีกทั้งยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณสนบัสนุนจากโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
การน าไปปฏบิัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 จากผลการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมในปีการศึกษาต่อไป เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. กิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนลงความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมี
ประโยชน์และควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่เสนอแนะว่าก่อนจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการให้แก่นักศึกษา
ใหม่ ควรใหน้ักศึกษาทุกคนทดสอบวัดความรู้พื้นฐานของรายวิชาต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อประเมินศักยภาพของแต่ละคน
ก่อน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเอาไว้  ถ้านักศึกษาคนใดทดสอบผ่านเกณฑ์ก็ไม่จ าเป็นต้องเข้ารับการเรียนปรับ
พื้นฐาน ส่วนนักศึกษาคนใดที่ทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจัดกลุ่มนักศึกษาเพื่อเข้ารับการเรียนปรับพื้นฐานในรายวิชาทีท่ดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ โดยจัดเป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่
เกิน 40 คน และก าหนดสัดส่วนการเข้าเรียนเอาไว้ ถ้านักศึกษาคนใดเรียนไม่ครบตามที่ก าหนดก็จะต้องมีมาตรการ
ติดตามต่อเนื่อง อีกทั้งเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดสรรระยะเวลาและงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้
มากข้ึน เพื่อให้กิจกรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแท้จริง  
 2. กิจกรรม Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ์น้องพี่ 59 อาจารย์ประจ าหลักสูตรลงความเห็นว่ากิจกรรม
ดังกล่าวของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นกิจกรรมที่ดี เพราะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และสัมพันธภาพ
อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ และเพื่อนร่วมชั้นปีในคณะมากขึ้น แต่เนื่องจากนักศึกษารุ่นพี่ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการทุกคน ทั้งนี้อาจด้วยข้อจ ากัดใน
ด้านสถานที่และงบประมาณในการด าเนินงาน ดังนั้นจึงเสนอแนะว่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรเพิ่มรูปแบบ
กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั่วถึง
มากข้ึน 
 3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรลงความเห็นว่า 
กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดี แต่การเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของนักศึกษาและผู้ปกครองเพียงวัน
เดียว อาจไม่สามารถไขข้อข้องใจหรืออธิบายแนวทางการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดอย่างครอบคลุมได้ โดยเฉพาะ
เรื่องโครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา และการเทียบโอนรายวิชา ซึ่ง
มักจะต้องเจอกับสถานการณ์ก่อนจึงจะมองเห็นปัญหาหรือมีประเด็นข้อสงสัย ดังนั้นจึงก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ติดตาม ก ากับการเรียนของนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ถ้ามีปัญหาใดเกิดขึ้นต้องรายงานอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้รับทราบ เพื่อร่วมกันด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 4. กิจกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ อาจารย์ประจ าหลักสูตรลง
ความเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดี เพราะท าให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้
ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมมากขึ้น แต่ควรปรับรูปแบบกิจกรรมที่สามารถท าให้
นักศึกษาได้ทดลองฝึกปฏิบัติทุกคน เพื่อเพิ่มทักษะและความช านาญให้กับนักศึกษาได้อย่างคลอบคลุม 
 5. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรลงความเห็นว่า กิจกรรมดังกล่าว
เป็นกิจกรรมที่ดี เพราะท าให้นักศึกษาและอาจารย์ทุกคนในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีการท ากิจกรรม
ร่วมกัน ก่อเป็นความสนิทสนมกลมเกลียว ผูกพันเหนียวแน่นเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น แต่ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรควรร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมอบหมายและแต่งตั้งให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกับผู้น านักศึกษาที่ชัดเจน และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนผ่านแผนงาน/โครงการของโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
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หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
3.1-0-1 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2559 และ 4/2559 
3.1-0-2 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) เร่ือง คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
3.1-0-3 บันทึกข้อความส่งแผนรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
3.1-0-4 ขั้นตอนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2559 
3.1-0-5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
3.1-0-6 สรุปยอดจ านวนนักศึกษาแรกเข้า ปีการศึกษา 2559 
3.1-0-7    ประมวลภาพกิจกรรม Road show และ Open House ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.1-0-8  โครงการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 
3.1-0-9  โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจ าปีการศึกษา 2559 
3.1-0-10 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 
3.1-0-11 คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559  
3.1-0-12  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยในการใช้อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการและภัยธรรมชาติ 
3.1-0-13  ประมวลภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่วิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจ าปีการศึกษา 2559 
3.1-0-14  รายงานสรุปผลการสอบ Pre-test และ Post-test ของนักศึกษาจากการเรียนปรับความรู้พื้นฐาน 
3.1-0-15  รายงานสรุปผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไม่บรรล ุ
การรับนักศึกษา 4 ข้อ 

4 คะแนน 
2 ข้อ 

2 คะแนน 
3 ข้อ 

3 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
   

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
จุดแข็ง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบการรับนักศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับระเบียบการรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยท าให้ได้นักศึกษาที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตร และมีกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในระหว่างที่ศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีความสุข 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

หลักสูตรควรด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาใหม่ 
โดยค านึงถึงความต้องการและจ าเป็นของนักศึกษาอย่างแท้จริงมากข้ึน 
จุดที่ควรพัฒนา 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกยังอยู่ในวงแคบ แม้จะมีการ road show ในสถานศึกษามากข้ึน แต่ก็ยังไม่
ทั่วถึง อีกทั้งนักศึกษาและผู้ปกครองยังมีความรู้เก่ียวกับหลักสูตรไม่มากพอ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

หลักสูตรควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้หลากหลายมากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
วิทยุของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา และควรมีการปรับปรุงเว็บไซต์ของโปรแกรมวิชาให้เป็นปัจจุบัน เพิ่มข้อมูลที่ส าคัญของ
หลักสูตรให้มากข้ึน และในขั้นตอนการสัมภาษณ์นักศึกษาเข้าใหม่/การประชุมผู้ปกครอง หลักสูตรควรมีการให้ข้อมูล
และเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัยเก่ียวกับหลักสูตร เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองมากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมี
ความสุข อัตราการลาออกกลางคันน้อยในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้
ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ  มีการวางระบบการดูแลให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการปูองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของนักศึกษา เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล ในการ
รายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  :   นางสาวธมนวรรณ  ตะสยั  โทรศัพท์  : 088-8943246 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นางสาวรสสุคนธ์  ราชแก้ว  โทรศัพท ์ : 089-9753711 
 

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไม่มีการน า

ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับ 
ปรุงเห็นชัดเจน  
เป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับ  
ปรุงเห็นชัดเจน             
เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยันและ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการ 
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้
ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

การควบคุม การดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศกึษาในระดบัปรญิญาตรี 
เปูาประสงค์ 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและ
ด้านอื่น ๆ ให้แก่นักศึกษา สามารถลดความเสี่ยงด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัวที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่
และการเรียนของนักศึกษา และท าให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในระหว่างการเรียนได้อย่างมีความสุข ลดอัตราการ
ลาออกกลางคัน และสามารถจบการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
การวางแผน (P) 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการวางระบบและ
กลไกการควบคุมดูแล ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ให้แก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเริ่มเข้าศึกษา โดยเฉพาะ
ด้านสุขภาพ มีการจัดบริการตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน โดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาล 
สงขลามาให้บริการและให้ค าแนะน าเรื่องสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ตลอดจนตรวจหาสารเสพติด เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับการช่วยเหลือดูแลและปูองกันความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาช่องทางหนึ่ง และเมื่อ
นักศึกษาเข้ามาเรียนในหลักสูตรแล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการค านึงถึงความส าคัญของ
การควบคุม การดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการดูแลผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ผ่านโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไปยังกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อด าเนินการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาของหลักสูตรในแต่
ละชั้นปี 

2. อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 3 สิงหาคม 
2559 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ 1 เชิญวิทยากรมาบรรยายเร่ืองบทบาทหน้าที่ของอาจารย์
ที่ปรึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาเทคนิคการให้
ค าปรึกษาแนวทางการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ชี้แจงกฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ของนักศึกษาให้อาจารย์ที่
ปรึกษาได้ทราบ 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาเร่ิมปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง เช่น ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษา จากการ
ท าทะเบียนประวัตินักศึกษา การพบปะพูดคุยกับนักศึกษาโดยตรง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ              
ผลการเรียน จุดแข็งจุดอ่อนนักศึกษาแต่ละคนในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานักศึกษา และปฏิบัติหน้าที่ให้
ค าปรึกษาทั้งด้านการเรียน และเร่ืองชีวิตส่วนตัวที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา รวมทั้งมีการ
จัดการความเสี่ยงให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือส าเร็จการศึกษาช้าเป็นราย
กรณี และจัดให้มีคาบ homeroom ในทุก ๆ วันพุธ เวลา 16.00 –17.00 น. ตลอดภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้
พบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถสร้างชอ่งทางการติดต่อสื่อสารกบั
นักศึกษาได้อย่างหลากหลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่น Facebook, line, Classstart, และระบบสารสนเทศของ
ส านักวิชาการและงานทะเบียน เป็นต้น ซึ่งถ้าหากนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษามีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาและไม่
สามารถตัดสินใจหรือไม่มั่นใจในการให้ค าปรึกษาก็สามารถขอรับการช่วยเหลือจากฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ตลอด  
 4. อาจารย์ทีป่รึกษาจัดท ารายงานการปฏบิัติหนา้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาคการศึกษาเสนอให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และกองพัฒนานักศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลาทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดระบบ
การควบคุม การดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงาน (D) 

ด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 
  จากการก ากับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการด าเนินงานพบว่า ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิต และการจัดการข้อร้องเรียนอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.32) ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2557 ทีม่ีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16) อีกทั้งยัง
สามารถลดความเสี่ยงด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัวที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาได้เป็น
อย่างดี ซึ่งดูได้จากอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2555-2559 เป็นต้นมา ทั้งนี้เนื่องจากการมีระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้นักศึกษามี
ความใกล้ชิด สนิทสนม และกล้าที่จะปรึกษาปัญหาต่างๆ ของตนเองมากขึ้น ท าให้ปัญหาที่นักศึกษาต้องพบ
เจอในระหว่างที่ศึกษาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยเฉพาะด้านการเรียน ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วมกับนักศึกษาจะดูแลตั้งแต่วางแผนและควบคุมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษา
เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ตลอดจนติดตามก ากับการลงทะเบียน
เรียน การช าระค่าลงทะเบียน การเทียบโอนรายวิชา และการเพ่ิม -ถอนรายวิชา ซึ่งจะต้องผ่านการเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และในกรณีที่นักศึกษาตกค้างในรายวิชาใด อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งข้อมูลมายังอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในการพิจารณาเปิดรายวิชาที่นักศึกษาตกค้าง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชา
ต่อเนื่องอ่ืนๆ ต่อไปได้ ส่วนประเด็นปัญหาที่พบในปีการศึกษา 2558 คือการก าหนดให้การเพ่ิม -ถอนรายวิชา
ของนักศึกษาจะต้องผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ไม่ผ่านอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้หลักสูตร
มีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันในการใช้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยภาพรวม ในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจึงก าหนดให้การเพ่ิม-ถอนรายวิชาของนักศึกษาใน
หลักสูตรยังคงต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ภายหลังจากการหมดเวลาในการเพ่ิม-ถอนรายวิชา อาจารย์ที่
ปรึกษาจะต้องรายงานข้อมูลการเพ่ิม-ถอนรายวิชาของนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบดูแล พร้อมทั้งเหตุผล
ประกอบ มายังหลักสูตรเพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย
ภาพรวมต่อไป ซึ่งแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวท าให้การบริหารจัดการหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อแผนการเรียนของนักศึกษาน้อย ลง 
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนควรร่วมกับอาจารย์ ที่ปรึกษาทุกชั้นปี
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาด้วย ทั้งนี้เพ่ือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีที่สะท้อนผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา และร่วมกันแก้ไขปัญหาและหรือวางแนวทางปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้กับนักศึกษา 
การน าไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
  จากผลการด าเนินงานด้านการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีความเห็นร่วมกันว่า ระบบการดูแลนักศึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษายังเป็นสิ่งจ าเป็นในการควบคุม ติดตาม และให้การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและ
ทันท่วงทีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร แต่เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบให้ดีขึ้น อาจารย์ที่ปรึกษาควรมี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการช่วยเหลือนักศึกษา 
ส่วนหลักสูตรควรเพ่ิมระบบการท างานท่ีเชื่อมประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษามากขึ้น และควรจัดประชุมสัมมนา
อาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาด้วย เพ่ือรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
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ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เปูาหมาย 
 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณลักษณะที่พึงตามที่
หลักสูตรก าหนดไว้ อันได้แก่ 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นผู้น าด้าน
สุขภาพของท้องถิ่น และมีวิถีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นพลเมืองดีของชาติ 2. วิเคราะห์สถานการณ์ด้าน
สุขภาพในชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมและใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย และผลการจัดการความรู้ เพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ การปูองกัน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 3. วางแผนและ
ปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไป และเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการประสานงาน การมีส่วนร่วม
ของชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 4. สามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ตลอดจนมีทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้และการท างานในศตวรรษที่ 21 อันประกอบไปด้วย 3R ได้แก่ Reading (อ่านออก), 
(W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem 
Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation 
(ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
การวางแผน (P) 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยกองพัฒนา
นักศึกษา มีการวางแผนด าเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับ
นักศึกษา ดังนี้ 

1. จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนานักศึกษา เช่น จัดหาทรัพยากร สื่อการเรียนการสอน วัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม/โครงการ 

2. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางด้านสาธารณสุขศาสตร์  พร้อมทั้งเสนอ
ค าสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนิ นการ 
ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขศาสตร์ กิจกรรมการออก
ภาคสนามเพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชน “ฅนคลองย่าหนัด” กิจกรรมบริการวิชาการการพัฒนางานสู่งานวิจัย 
กิจกรรมบริการวิชาการสุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน กิจกรรมบริการทันตสุขภาพใน
ชุมชน กิจกรรมศึกษาดูงานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูในงานสาธารณสุขชุมชน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้น าด้านสุขภาพ กิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ิมความพร้อมให้นักศึกษาในการเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพสาธารณสุข และกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทาง
สาธารณสุขศาสตร์ เป็นต้น 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 42 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการด าเนินงาน 
3. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา คือ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” ได้แก่ บรรยายและการจัดแสดงนิทรรศการ “เยาวชนไทย
หัวใจสีขาว” กิจกรรมพลังมวลชนกับมหันตภัยจากยาเสพติด “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วปูองกันยาเสพติด” 
กิจกรรมชมรมวิทย์สุขภาพสัมพันธ์ กิจกรรมคณะวิทย์สวยด้วยมือเรา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการว่ายน้ าเป็น
เล่นน้ าปลอดภัย กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมราชภัฏปันน้ าใจ ปันรอยยิ้ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
และกิจกรรมศิษย์ไหว้ครูและอัญเชิญตราพระลัญจกร กิจกรรมพัฒนาแกนน าสุขภาพ เป็นต้น 

4. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาสีภายในคณะ "ใบสีทองเกมส์" กิจกรรม Sci & Tech มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัย
ในการใช้ห้องปฏิบัติ/อาคารเรียน และภัยพิบัติ กิจกรรมอบรมผู้น านักศึกษา กิจกรรมเรียนเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน กิจกรรมงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ "วิถีวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น" กิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน กิจกรรมสัมมนาการ
พัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือก้าวสู่วัยท างาน และกิจกรรมเสวนาเรื่องมั่นใจเดินหน้าสู่อาชีพ 
เป็นต้น  

5. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างความตระหนักและร่วมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ 
กิจกรรมแข่งขันการท าขนมไทยและแข่งขันการท าอาหารท้องถิ่น กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมการถวาย
เทียนพรรษา กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยพุทธ-มุสลิม กิจกรรมมอบตัวเป็น
ศิษย์ และมอบเสื้อปฏิบัติการภาคสนามของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น 

6. จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางวิชาการ ด้วยการแสดงผลงาน
ของนักศึกษาสู่ชุมชน ได้แก่ กิจกรรมการประชุมวิชาการประจ าปีโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรม
ประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย และกิจกรรมราชภัฏวิชาการ เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิตยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการในระดับที่สูงขึ้น โดยร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวางแผนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิชาการในการประชุม
วิชาการระดับชาติอีกด้วย 
การด าเนินงาน (D) 

ด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 
 จากการติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้า งทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21พบว่า ในปีการศึกษา 2559 หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร โปรแกรมวิชา คณะ
กองพัฒนานักศึกษา และมหาวิทยาลัย มีการเพ่ิมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง และมีการกระจายกิจกรรมให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าร่วมมากขึ้น
การจัดกิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีบางกิจกรรมที่ต้องเลื่อนก าหนดการเนื่องจากกิจกรรม
ทับซ้อนกัน โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดโดยโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แต่ทุกกิจกรรมก็สามารถด าเนินการ



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 43 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการด าเนินงาน 
ให้ส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนดไว้ทั้งหมด และเมื่อประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ พบว่า นักศึกษาของ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และมีทักษะต่าง ๆ ทาง
วิชาการและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น วัดผลได้จากความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่พบว่าส่วนใหญ่มีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และ
สังเกตจากความมั่นใจในการกล้าแสดงออกทางวิชาการของนักศึกษา ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
และการเข้าร่วมกิจกรรมโดยสามารถปฏิบัติการในบทบาทของผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ                
แต่ก็มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการปรับรูปแบบให้หลากหลายมากขึ้นและค านึงถึง
สิ่งที่นักศึกษาจ าเป็นจะต้องได้รับมากที่สุด 
การน าไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 จากผลการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันสรุปข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
ดังนี้  
 1. ให้โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองพัฒนานักศึกษา 
จัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 
 2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทบทวนและจัดกิจกรรมทาง
วิชาการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่จ าเป็นในศาสตร์สาธารณสุขให้ครอบคลุมมากขึ้น 
และเป็นไปตามศักยภาพและความจ าเป็นของแต่ละชั้นปี ตลอดจนวางแผนการจัดกิจกรรมไม่ให้ทับซ้อนกับ
กิจกรรมอ่ืนของกองพัฒนานักศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือให้กิจกรรมสามารถด าเนินไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้  
 3. เสนอให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองพัฒนานักศึกษา ปรับลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อน 
โดยเฉพาะในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ก าลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา ซึ่งหากมี
การจัดกิจกรรมเยอะเกินไป อาจส่งผลต่อการเรียนและการออกกลางคันของนักศึกษาได้ 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
3.2-0-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
3.2-0-2 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
3.2-0-3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-0-4 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลนักศึกษา 
3.2-0-5 ตัวอย่างช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา 
3.2-0-6 แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-0-7 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวของนักศึกษา 
3.2-0-8 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2559 และ 2/2559 
3.2-0-9 คูม่ือเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2560 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3.2-0-10  โครงการพัฒนานักศึกษา 
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หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
3.2-0-11 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในการน าเสนอผลงานวิจัย 
3.2-0-12 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของนักศึกษา 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไม่บรรล ุ
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 ข้อ 

4 คะแนน 
2 ข้อ 

2 คะแนน 
3 ข้อ 

3 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
  

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อควบคุม ติดตาม และ
ให้การช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที และมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่หลากหลาย 
  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงอาจารย์ที่
ปรึกษา และการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควร
ด าเนินการต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังมีความซ้ าซ้อนกนั และส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาชั้น   ปีที่ 
1 ซึ่งการให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมที่มากเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนได้ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ควรมีการปรับลดกิจกรรมที่ซ้ าซอ้นลง และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรค านึงถึงการพฒันาศักยภาพและความ
จ าเป็นของนักศึกษาแตล่ะชั้นปอีย่างแท้จริง
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง และนักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อหลักส ูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในการรายงานการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การคงอยู ่
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  :   นางสาวธมนวรรณ  ตะสยั  โทรศัพท์  : 088-8943246 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นางสาวรสสุคนธ์  ราชแก้ว  โทรศัพท ์ : 089-9753711 
 

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

- ไม่มีการ
รายงานผล         
การด าเนินงาน 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน           
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้ 

- มีการรายงาน
ผลการด าเนิน 
งานครบทุก
เรื่องตาม
ค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ท่ีดีขึ้นในบาง
เรื่อง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก  
เรื่องตามค าอธิบาย          
ในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น            
ในทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานท่ี
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรน้ันในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ใหเ้หตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานท่ีโดด
เด่นอย่างแท้จริง 
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ผลการด าเนินงาน 
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปี พ.ศ.
รับเข้า 

จ านวน
เข้า 

จ านวน
ส าเร็จ 

ค้างจบ ออก
กลางคัน 

2555 53 36 1 16 
2556 93 15 57 21 
2557 92 - - 18 
2558 81 - - 15 
2559 94 - - 15 

(ข้อมูลปัจจุบนั ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) 

 สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจ านวน
นักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา  

นักศึกษาปีการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 69.81 
นักศึกษาปีการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 77.42 
นักศึกษาปีการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 80.43 
นักศึกษาปีการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 81.48 
นักศึกษาปีการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 84.04 

  โดยภาพรวมพบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตในแต่ละรุ่นปีการศึกษา
มีแนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้อาจมาจากหลักสูตรมีระบบการรับนักศึกษาที่เข้มแข็ง มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ให้กับนักศึกษาที่หลากหลาย มีการจัดสอนเสริมก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค และมีการจัดระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาไว้คอยควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด                
  แม้ว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรจะมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตก็
ยังพบปัญหาที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คือ การออกกลางคันของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจาก
การนับจ านวนนักศึกษาแรกเข้านั้นจะนบัจากจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัวและยืนยันการลงทะเบียนเรียน แต่เมื่อมี
การเรียนการสอนจะมีนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่ไม่มาเรียนเพราะมีที่เรียนอื่น ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงเห็นควร
เสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาปรับเปลี่ยนเกณฑ์การนับจ านวนนักศึกษาแรกเข้าใหม่ โดยเริ่มนับจากจ านวน
นักศึกษาที่มาเรียนในหลักสูตรในวันแรกที่จัดการเรียนการสอน ส่วนในชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 พบว่าอัตราการคงอยู่จะ
สูงขึ้นเนื่องจากการออกกลางคันลดลง  
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
  ในปีการศึกษา 2559  มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.13 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น้อยมาก โดยปัญหาที่มีผลกระทบต่ออัตราการส าเร็จของนักศึกษาในหลักสูตรมี 
2 ประเด็นหลักคอื 
  1. การคิดอัตราการส าเร็จของนักศึกษา จากจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 
ซึ่งไม่ได้เป็นจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรที่แท้จริง โดยในปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารหัส 5642001 แรก
เข้าจ านวน 93 คน  ซึ่งเป็นจ านวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเรียนและท าการยืนยันการ
ลงทะเบียนเรียนไว้  แต่ในวันแรกที่เปิดเรียนมีจ านวนนักศึกษามาเรียนจริงเพียงแค่ 81 คน ซึ่งทางหลักสูตรคาดการณ์
ว่านักศึกษาที่หายไป 12 คน กลุ่มนี้คงไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ แทน เร่ิมปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาที่หายไป 1 
คน เนื่องจากมีปัญหาส่วนตัว เป็นผลให้มีนักศึกษาคงเหลือจ านวน 80 คน ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาลาออกและ
ขาดการติดต่อ จ านวน 2 คน และขอย้ายโอนไปเรียนหลักสูตร ภาค กศ.บป. จ านวน 2 คน ด้วยเหตุผลส่วนตัว ส่งผล
ให้มีนักศึกษาคงเหลือในหลักสูตรภาคปกติ จ านวน 76 คน และในปีการศึกษา 2559 พบว่ามีนักศึกษาคงเหลือจ านวน
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ผลการด าเนินงาน 
เท่าเดิมนั่นคือ 76 คน ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงเห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาปรับเปลี่ยนเกณฑ์
การนับจ านวนนักศึกษาแรกเข้าใหม่ โดยเร่ิมนับจากจ านวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรในวันแรกที่จัดการเรียน
การสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 2. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร บางส่วนมีผลการเรียนเป็น I เนื่องจากผลงานไม่สมบูรณ์ในรายวิชา
ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุขศาสตร์และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขศาสตร์ และบางส่วนอยู่ใน
กระบวนการอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงท าให้มีจ านวนนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาใน
ระบบเพียง 15 คนเท่านั้น ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรควรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนค้นหาสาเหตุและก าหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาตามก าหนดเวลา
ของหลักสูตร ในปีการศึกษาถัดไป 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 
  จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 ดังนี้  

-  ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 
-  ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 
-  ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 

  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหลักสูตรมีการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนประเด็นเก่ียวกับการร้องเรียนของนักศึกษา พบว่า ในปีการศึกษาที่ผ่านมาทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากนักศึกษา แต่ก็ได้มีการสร้างช่องทางต่างๆ ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะ 
ปรึกษา หรือร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ทั้งการเข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือทางโซเชียลมีเดีย และ
มีแนวปฏิบัติหากมีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา ดังนี้  1. ประธานหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อเท็จจริง 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและหาทางออกที่ดีที่สุด และ 3. ท าบันทึกชี้แจงหรือแจ้งให้
ทราบเป็นรายบุคคลถึงการแก้ไขในประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
3.3-0-1 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
3.3-0-2 รายงานสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
3.3-0-3 ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนของหลักสูตร 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

 2557  2558 2559 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 ข้อ 

4 คะแนน 
2 ข้อ 

2 คะแนน 
3 ข้อ 

3 คะแนน 
3 ข้อ 

3 คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีช่องทางต่างๆ ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะ ปรึกษา หรือ
ร้องเรียนเร่ืองต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 

การคิดอัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรยังไม่มีความเหมาะสม ท าให้
ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้สะท้อนผลการด าเนินงานจริงของหลักสูตร และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรยังอยู่ใน
ระดับที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรปรับเปลี่ยนเกณฑ์การนับนักศึกษาแรกเข้าใหม่  โดยเริ่มนับจากจ านวน
นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรในวันแรกที่มีการจัดการเรียนการสอน  ส่วนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรมี
การส ารวจ สอบถามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรจากนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลในการน าไปสู่
การพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้นต่อไป 

 

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
3.1 การรับนักศึกษา 4 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 3.67 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด
ไว้ใน มคอ.2รายละเอียดหลักสูตรซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ1) ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ  5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  :นางฤดีดาว ชา่งสาน โทรศัพท์ : 081-5433635 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :นางสาวรสสุคนธ์ ราชแก้ว โทรศัพท:์ 089-9753711 
 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรค านวณ 
คะแนนทีไ่ด้   = 
 
 
ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิตได้ใช้ข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เรื่องการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งแบบส ารวจ
ประกอบด้วยรายการประเมินความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินเป็น 356.58 คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตร    
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ปีการศึกษา 2558 

 
 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 194 
2. จ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม คน 76 
3. ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 39.18 

4. ผลการประเมินจากความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนน 4.89 
3.2 ด้านความรู้  คะแนน 4.84 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 50 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

3.3 ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 4.90 
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คะแนน 4.88 
3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
คะแนน 4.91 

5. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต คะแนน 356.58 
6. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.69 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไม่บรรล ุ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย 
4.50 

 

ค่าเฉลี่ย 
- 

คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
4.67

คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
4.69 

คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิตมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนมีการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงโดยการน านักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของหลักสูตรส่วนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่แหล่งงานและ
ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ จากข้อมูลในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา พบว่า การรับทราบข้อมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิต ส่วนใหญ่มาจากแหล่งที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ แต่แหล่งงานที่รับนักศึกษาเข้าท างานจะมีทั้งแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ และแหล่งอื่น ๆ จึงอาจท าให้ได้ข้อมูลไม่คลอบคลุม ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการ
ด าเนินงานติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรในการรับทราบข้อมูลคุณลั กษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตที่แหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตต้องการมากขึ้น เพื่อจะได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของ
หลักสูตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของแหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรจัดกิจกรรมพบปะแหล่งงานหรือมีช่องทางในการรับฟังข้อมูล
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่แหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตต้องการอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ในปีการศึกษา 2559 การเข้าประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตร อยู่ที่ร้อยละ 
39.18 ของบัณฑิตที่มีงานท า ซึ่งแม้ว่าจะเพิ่มจากร้อยละ 29.67 ในปีการศึกษา 2558 แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับน้อย 
ซึ่งอาจท าให้หลักสูตรมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการน าไปพัฒนาเพิ่มเติมส่วนที่ขาดของนักศึกษาได้ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรด าเนินการติดต่อประสานงานให้ผู้ใช้บัณฑิตเข้ามาประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตรให้มากขึ้นทั้งการส่งหนังสือแบบเป็นทางการขอความร่วมมือในการเข้าประเมินหรือ
การประสานงานผ่านบัณฑิตของหลักสูตรที่ก าลังท างานกับหน่วยงานนั้น 
 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 51 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆที่ได้
งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นการนับการมีงานท านับกรณีการท างาน
สุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้การค านวณร้อยละ
ของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณ
เฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : นางฤดีดาว ชา่งสาน โทรศัพท์ : 081-5433635 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรสสุคนธ์ ราชแก้ว โทรศัพท ์: 089-9753711 
 

เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
 
 

*การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา* 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด้   = 

 
 
หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558 รวม
ทั้งสิ้น 194 คน และมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาที่
ส า เร็จการศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลภาวะการมีงานท า
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิตตอบแบบส ารวจ
การมีงานท าและส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 194 
คนคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ 
194 คน คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็น 5 คะแนน 

2.2-0-1 สรุปจ านวนผู้ ตอบแบบสอบถาม
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดย
ส านั กส่ ง เ ส ริ มและวิ ช ากา ร ง าน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

  
 
 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

  100 

X 5 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 
X 100 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 52 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 194 
2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจการได้งานท า คน 194 
3. ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100 
4. จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 46 
5. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าทั้งหมด คน 69 
6. จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 74 
7. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 4 
8. เกณฑ์ทหาร / อุปสมบท คน 1 
9. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 
บาท 11,748 

ร้อยละของบัณฑิตที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 100 
 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณหาค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
 

ตัวตั้ง 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
(ได้งานท า + อาชีพอิสระ) 

ตัวหาร 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบ

ส ารวจทั้งหมด 
(จ านวนผู้ตอบ – (มีงานก่อน

เรียน + ศึกษาต่อ + เกณฑ์ทหาร) 

ตัวคูณ 
X 100 

 

143 194 - (46+4+1) = 143 X 100 ร้อยละ 100 
 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
 

ตัวตั้ง 
ค่าร้อยละของบัณฑิต (ที่ได้จากข้อ 1) ที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ตัวหาร 
100 

 

ตัวคูณ 
X 5 

 
100 100 X 5 5  คะแนน 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2557  2558  2559 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
- 

คิดเปน็  0
คะแนน 

ร้อยละ 
98.90 
คิดเปน็  

4.94 คะแนน 

ร้อยละ    
100 

คิดเปน็ 5 
คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 
จุดแข็ง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกที่ท าให้นักศึกษาของหลักสูตรรู้จักแหล่งงานที่
ตนเองสามารถเข้าไปท างานได้ภายหลังส าเร็จการศึกษา เช่น การส่งนักศึกษาออกสังเกตการณ์ในหน่วยบริการ
ต่าง ๆตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร อีกท้ังยังมีจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะ
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา เช่น โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพเป็นต้น  แต่ในปี
การศึกษา 2558 ที่ผ่านมา พบว่าบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษายังมีความกังวลเกี่ยวกับการว่างงาน ทั้งนี้
เนื่องจากบัณฑิตยังไม่มีความมั่นใจในการออกสมัครงาน ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิตจึงร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการจัดโครงการ
สัมมนา “การพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือก้าวเข้าสู่วัยท างาน” ซึ่งมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม
คือ (1) เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน (2) การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน และ (3) มั่นใจเดินหน้าสู่
วิชาชีพ โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานมาร่วมกันถ่ายทอด
ประสบการณ์ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิตทีจ่ะส าเร็จการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรมีการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส ารวจและประเมินส่วนที่ขาดของบัณฑิตที่จะส าเร็จ
การศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพ่ือหลักสูตรฯ จะได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง/เติมเต็มให้กับบัณฑิตที่จะส าเร็จ
การศึกษาได้อย่างตรงจุด 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ไม่มี 
 
สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.69 
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 4.85 
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หมวดที4่ ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W ลง 
ทะเบียน 

สอบ 
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1 

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 4 13 27 16 3 1 0 0 0 0 64 64 
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 4 4 
GEH0409 วิถีอาเซียน 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 7 7 
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 0 8 13 25 14 2 2 0 0 0 64 64 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 18 17 16 4 5 3 1 0 0 0 64 64 
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 7 7 
GES0501 วิเคราะห์การคิด 11 23 30 13 1 1 0 0 0 0 79 79 
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 19 32 17 6 2 0 0 0 0 0 76 76 
4941101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

ของมนุษย ์
2 4 11 21 24 14 4 0 0 0 80 80 

4941401 การจัดการส่ิงแวดล้อมทาง
สาธารณสุข 

9 13 27 15 13 2 0 0 1 0 80 79 

4941501 การสาธารณสุข 5 17 19 20 18 0 0 1 0 0 80 79 
4941103 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2 11 14 22 10 3 3 0 0 0 65 65 
4941302 ประชากรกับงานอนามัยแม่และเด็ก 4 22 21 15 3 0 0 0 0 0 65 65 
4941303 การส่งเสริมสุขภาพ 5 29 23 6 1 0 0 0 0 0 64 64 
4942202 เภสัชสาธารณสุข 18 30 13 3 0 0 0 1 0 0 65 64 
4942305 อาหารและโภชนาการในงาน

สาธารณสุข 
3 15 26 18 1 1 0 0 0 0 64 64 

4941702 การส่ือสารและการประชาสัมพันธ์
ในงานสาธารณสุข 

4 14 24 25 5 1 0 0 0 0 73 73 

4942502 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2 15 28 23 5 0 0 0 0 0 73 73 
4943104 วิทยาการระบาดและการประยกุต์ 9 17 11 16 10 4 4 0 1 0 72 71 
4943310 สุขภาพการเจริญพันธุ ์ 4 30 29 10 0 0 0 0 0 0 73 73 
4943505 การประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพ 
0 2 24 28 19 0 0 0 0 0 73 73 

4943506 การบริหารงานสาธารณสุข 3 31 29 9 1 0 0 0 0 2 75 73 
4943801 ชีวสถิติ 5 6 7 17 14 13 11 0 0 0 73 73 
4944602 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 0 0 26 33 11 3 0 0 0 0 73 73 
4943203 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุข

ชุมชน 
7 11 39 9 6 0 0 0 1 0 73 72 

4943311 ทันตสุขภาพ 6 14 14 20 10 6 2 1 0 0 73 72 
4944205 การให้ค าปรึกษาด้านอนามัยการ

เจริญพันธุ ์
13 22 2 0 0 0 0 0 1 0 38 37 

4944206 สุขภาพจิตชุมชน 15 24 12 11 12 0 0 0 2 0 76 74 
4944312 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 25 32 13 1 1 0 0 1 0 0 73 72 
4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 11 6 11 2 0 0 0 0 41 0 71 30 
4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข 19 11 9 31 2 0 0 0 0 0 72 72 
4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทาง

สาธารณสุขศาสตร ์
9 16 11 6 21 7 2 0 0 0 72 72 
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รหัสวิชา ชื่อรายวชิา 
การกระจายระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W ลง 
ทะเบียน 

สอบ 
ผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 2 
GEH0403 มนุษย์กับความงาม 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 10 34 45 15 2 1 2 0 1 0 110 109 
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง 24 8 3 0 0 0 0 0 1 1 37 35 
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 0 2 3 5 2 2 0 0 1 0 15 14 
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจบุัน 13 12 14 15 14 4 5 0 1 0 78 77 
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการส่ือสาร 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร 16 11 3 0 1 0 0 0 1 1 33 31 
GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 5 7 2 2 0 0 1 0 0 0 17 17 
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 3 1 0 2 2 2 0 0 0 0 10 10 
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 11 10 10 3 0 0 0 1 2 0 37 34 
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 
4941102 ชีวเคมีส าหรับงานสาธารณสุข 2 3 7 13 15 14 24 0 0 0 78 78 
4941201 การบริบาลปฐมภูม ิ 16 21 18 9 9 3 1 0 2 0 79 77 
4941301 โลกาภวิัตน์กับสขุภาพ 14 9 15 14 14 3 7 0 3 0 79 76 
4941302 ประชากรกับงานอนามัยแม่และเด็ก 5 13 32 25 2 0 0 0 2 0 79 77 
1553603 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน

สาธารณสุข 
14 13 12 6 12 6 2 0 0 0 65 65 

4941701 สารสนเทศทางสุขภาพ 4 28 25 6 1 0 0 0 0 0 64 64 
4942304 โรค 3 3 6 7 19 12 16 0 0 0 66 66 
4942503 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

สาธารณสุข 
12 26 12 8 6 0 0 0 0 0 64 64 

4943402 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 2 14 20 14 10 3 1 0 0 0 64 64 
4863208 อาหารว่าง 69 3 1 0 0 0 0 0 0 0 73 73 
4943203 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุข

ชุมชน 
1 4 26 24 16 1 1 0 0 0 73 73 

4943307 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายแุละผู้
พิการ 

6 9 16 22 12 4 4 0 0 0 73 73 

4943309 สุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

6 17 25 16 7 2 0 0 0 0 73 73 

4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 11 29 28 4 0 0 0 0 1 0 73 72 
4943802 การวิจยัทางสาธารณสุขศาสตร์ 3 8 23 16 14 6 3 0 0 0 73 73 
4944204 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 5 21 36 11 0 0 0 0 0 0 73 73 
4944206 สุขภาพจิตชุมชน 6 33 24 9 1 0 0 0 0 0 73 73 
4944902 การฝึกประสบการณ์ทาง

สาธารณสุขศาสตร์ 
20 1 1 0 0 0 0 0 50 0 72 22 
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการแก้ไข 

4944803 ปัญหาพิเศษทาง
สาธารณสุข 

1/2559 นั กศึ กษามี ผ ล
การเรียนเป็น I 
สูง 

ตรวจสอบจาก
ผลการ เรี ยนที่
อาจารย์ผู้สอน
รายงาน 
สอบถามอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชา
ส อ บ ถ า ม จ า ก
นั ก ศึ ก ษา ที่ ล ง 
ทะเบียนเรียน 

ผลงานนักศึกษา
ไม่สมบูรณ์เนื่อง 
จากเป็นรายวิชา
ที่เน้นการปฏิบัติ 
และผลงานที่ได้ 
รับมอบหมายตอ้ง 
ใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

อาจารย์ผู้สอนปรับ
รูปแบบการบริหาร
จัดการรายวิชาให้
นั ก ศึ ก ษา ไ ด้ เ ริ่ ม
พั ฒ น า ง า น วิ จั ย
ตั้งแต่การเรียนการ
สอน ในร าย วิ ช า 
4943802 การวิจัย
ท า งส า ธารณสุ ข
ศาสตร์เพื่อเป็นการ
เพิ่มระยะเวลาใน
การศึกษาให้มาก
ขึ้น 

4944902 การฝึก
ประสบการณ์
ทางสาธารณสุข
ศาสตร์ 

2/2559 นั กศึ กษามี ผ ล
การเรียนเป็น I 
สูง 

ตรวจสอบจาก
ผลการ เรี ยนที่
อาจารย์ผู้สอน
รายงาน 
สอบถามอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชา
ส อ บ ถ า ม จ า ก
นั ก ศึ ก ษา ที่ ล ง 
ทะเบียนเรียน 

ผลงานในส่วนที่
เป็นรายงานการ
ฝึกประสบการณ์
วิ ชา ชีพฯ ของ
นักศึกษายังไม่
สมบูรณ์ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินขั้น
ต่ า 60%  

ก า ห น ด วั น ที่ ส่ ง
ผลงานใหม่ที่ชัดเจน
และให้ค าแนะน า
ในการแก้ไขเป็นราย 
บุคคล เพื่ อความ
สมบูรณ์ของผลงาน 

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 
รายวิชา ภาคการศึกษา 

  
 

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/ภาค
การศึกษา/ค าอธิบาย

รายวิชา 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ  

   

5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน  
รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา/

ภาคการศึกษา/
ค าอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 1/2559 4.09  ปรับปรุง/เพิ่มเติมเนื้อหาให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้เกิด
ความทันสมัยของข้อมูลและเนื้อหา
และมหาวิทยาลัยควรจัดให้คณาจารย์
ผู้สอนได้มีการประชุมเพื่อประเมินผล
การด าเนินการเรียนการสอนในทุกปี
การศึกษา 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 1/2559 4.41  จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ ์

GEH0409 วิถีอาเซียน 1/2559 4.36  ควรมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
บรรยายและจัดกิจกรรมในช้ันเรียน 
เพื่ อ ให้ นั กศึ กษาได้ น า ความรู้ ม า
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1/2559 4.37  ปรับวิธีการสอน อธิบายเนื้อหาให้
ละเอียดขึ้น และกระตุ้นให้เกิดความ
ตั้งใจเรียน 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 1/2559 4.59  ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงออก
ทางการเรียนมากขึ้น (น าเสนอผลงาน) 
และจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการศึกษา
ค้นคว้าความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
เ พิ่ ม เ ติ ม จ า ก ที่ เ รี ย น รู้ ภ า ย น อ ก
ห้องเรียนด้วยตัวของนักศึกษาเอง 
(Self-study)ปรั บสั ดส่ วนกา ร เก็ บ
คะแนน เช่น เพิ่มคะแนนทดสอบย่อย 
หรือช้ินงานขึ้นและปรับวิธีการทดสอบ
ย่อย เช่น มีการสอบอ่าน/พูด เพิ่มขึ้น 
รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและ
พัฒนา ทั กษะ ภา ษา อั ง ก ฤษผ่ า น
กิจกรรมในช้ันเรียนมากขึ้น 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1/2559 4.28  ไม่ม ี
GES0501 วิเคราะห์การคดิ 1/2559 4.63  ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและปรับ

เนื้อหาโดยเน้นการอธิบายให้นักศึกษา
เข้าใจการบูรณาการเนื้อหารายวิชา
เพื่อปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 1/2559 4.38  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้ในการ
เรียนการสอน และปรับปรุงเนื้อหาให้
ทันสมัย 

4941401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทาง
สาธารณสุข 

1/2559 4.21  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อท่ีใช้ในการ
เรียนการสอน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
4941101 กายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยาของมนุษย์ 
1/2559 4.33  ปรับข้อมูล เนื้ อหาให้ทันสมัยและ

ปรับปรุงการสอนโดยเพิ่มในส่วนของ
ภาพ animationเพื่อให้นักศึกษาเห็น
ภาพไดชัดเจนขึ้น 

4941501 การสาธารณสุข 1/2559 4.50  ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนเพิ่ม
มากขึ้น เช่น การให้ผู้เรียนร่วมกันเล่า
ประสบการณ์และร่วมอภิปรายใน
ประเด็นต่างๆ มากข้ึน 

4941103 จุลชีววิทยาและปรสติวิทยา 1/2559 4.33  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อท่ีใช้ในการ
เรียนการสอน 

4941302 ประชากรกับงานอนามัยแม่
และเด็ก 

1/2559 4.37  ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 

4941303 การส่งเสริมสุขภาพ 1/2559 4.20  ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและพัฒนา
กิจกรรมให้หลากหลาย 

4942202 เภสัชสาธารณสุข 1/2559 4.53  ปรับปรุงวิธีการสอน 
4942305 อาหารและโภชนาการในงาน

สาธารณสุข 
1/2559 4.66  ปรับเนื้อหาให้ทันสมัยและปรับปรุงสื่อ

ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น สื่อการ
เรียนออนไลน์ (google classroom) 

4941702 การสื่อสารและการ
ประชาสมัพันธ์ในงาน
สาธารณสุข 

1/2559 4.59  ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น ให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์
และร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ 
มากขึ้นตลอดจนปรับรูปแบบกิจกรรม
ให้มีความหลากหลายจูงใจผู้เรียนเพิ่ม
มากขึ้น 

4942502 เศรษฐศาสตรส์าธารณสุข 1/2559 4.60  ปรับปรุงวิธีการสอน 
4943104 วิทยาการระบาดและการ

ประยุกต ์
1/2559 4.61  ปรับปรุงสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน

ให้ทันสมัย ปรับวิธีการสอนบรรยาย 
เน้นการยกตัวอย่างประกอบที่ท าให้
ผู้เรียนเข้าใจชัดเจนขึ้น ควรมีการเชิญ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงมาบรรยาย
เพื่อให้ผู้ เรียนมองเห็นขอบข่ายการ
ท างานจริงเพิ่มมากขึ้น 

4943310 สุขภาพการเจรญิพันธ์ุ 1/2559 4.27  ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 
4943505 การประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพ 
1/2559 3.77  ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 

4943506 การบริหารงานสาธารณสุข 1/2559 4.54  ปรับปรุงวิธีการสอน 
4943203 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงาน

สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 4.36  จัดเตรียมแผนการสอนและเอกสารที่

เกี่ยวข้องไว้ให้เพียงพอและเหมาะสม
กับสถานการณ์ 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
4943801 ชีวสถิติ 1/2559 4.35  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อท่ีใช้ในการ

เรียนการสอน 
4944602 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 1/2559 3.92  ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 
4943311 ทันตสุขภาพ 1/2559 4.17  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อท่ีใช้ในการ

เรียนการสอน 
4944205 การให้ค าปรึกษาด้านอนามัย

การเจรญิพันธ์ุ 
1/2559 4.14  ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 

4944206 สุขภาพจิตชุมชน 1/2559 4.18  ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 
4944312 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรยีน 1/2559 4.19  ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 
4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1/2559 4.32  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อท่ีใช้ในการ

เรียนการสอน 
4944804 การสัมมนาทางสาธารณสุข 1/2559 4.68  ปรับปรุงวิธีการสอน 
4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์

ทางสาธารณสุขศาสตร ์
1/2559 4.74  ปรับปรุงวิธีการสอน 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม 2/2559   ปรั บปรุ ง เนื้ อหา ให้ เหมาะสม กับ
ระยะเวลามีการเพิ่มช่องทางการใช้
สื่อสารสนเทศปรับและพัฒนาสื่อใน
การเรียนรู้และเข้าถึงดนตรี ศิลปะและ
นาฏศิลป์อันเป็นสุนทรียภาพของชีวิต 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการ
พัฒนาตน 

2/2559   ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับความ
หลากหลากของนักศึกษาและมีการ
ปรับงานเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ระยะเวลาในการปฏิบัติ
กิจกรรม 

GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 2/2559 4.44  ไม่ม ี
GEH0408 เรียนรูคุ้ณธรรมน าชีวิต

พอเพียง 
2/2559 4.31  1. ประชุมทีมผู้สอนเพื่อให้อาจารย์

ผู้สอนประจ ากลุ่มก ากับการลงพื้นที่ใน
แหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ทั้ง1.1 วิธีการด าเนินงานของ
แหล่งเรียนรู้ 1.2 การเ ช่ือมโยงการ
ด าเนินงานกับหลักการพอประมาณ
(การรู้จักตนเอง) มีเหตุมีผลมีภูมิคุ้มกัน 
การอธิบายเง่ือนไขความรู้กับคุณธรรม 
ที่แหล่งเรียนรู้น ามาใช้1.3 การอธิบาย
ผลของการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ที่ท าให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้มากขึ้น (ลดการพึ่งพาจาก
ภายนอก) 
2. ปรับหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน 
ของนักศึกษาให้ ชัดเจนตามข้อ1.2 
และ 1.3 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ้ 2/2559 4.31  การปรับงานที่มอบหมายและเนื้อหาที่

สอนให้เหมาะสมกับเวลาเพื่อไม่ให้
กระทบกับเวลาอ่านทบทวนบทเรียน
ในช่วงสอบปลายภาค 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/2559   ตรวจสอบวันหยุดราชการที่อาจมี
ผลกระทบกับเวลาเรียน เพื่อผู้สอนจะ
ได้วางแผนการสอนให้เหมาะสมมาก
ขึ้น 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน 2/2559 4.43  ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกาแสดงออก
ทางการเรียนมากข้ึน (น าเสนอผลงาน)
ให้นักศึกษาฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน
เขียน ให้มากขึ้น โดยอาจารย์ตรียม
เอกสารการสอนเพิ่มเติมจัดกิจกรรมให้
นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่
เรียนรู้ภายในห้องเรียนด้วยตัวของ
นักศึกษาเอง (self-study) 

GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร 2/2559 4.55  ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
ระยะเวลา 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการ
สื่อสาร 

2/2559 4.63  ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับ
ระยะเวลา 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2/2559 4.65  ใช้เทคโนโลยีเป นตัวชวยในการท า
แบบฝกหัดปรับปรุงแบบฝกหัดและให
นักศึกษาท าแบบฝกหัดให้เสร็จภายใน
คาบเรียน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาส
ซักถามอาจารย์ผู้สอนได และปรับปรุง
เส้นล าดับขีดอักษรจีนทายเลม 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2/2559 4.23  ไม่ม ี
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 2/2559 4.34  ปรับ เนื้ อหาให้มีความทันสมั ย ใ น

สถานการณ์ปัจจุบัน 
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 2/2559 4.32  ปรั บปรุ ง เ นื้ อหาส า ห รั บ เอกสา ร

ประกอบการเรียนการสอนให้ง่ายขึ้น
ในบางบทโดยประชุมเพื่อปรับเนื้อหา
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนทุกท่านและท า
การปรับปรุงเนื้อหาดังกล่าวให้เสร็จสิ้น
ก่อนเปิดภาคเรียนและปรับวิธีการสอน
โดยเน้นการอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจ
การบูรณาการเนื้อหารายวิชาเพื่อปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 2/2559 4.50  ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 
4942304 โรค 2/2559 4.12  ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
4941201 การบริบาลปฐมภูม ิ 2/2559 4.29  ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและพัฒนา

สื่อให้น่าสนใจมากขึ้น 
4941102 ชีวเคมีส าหรับงานสาธารณสุข 2/2559 4.71  ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความง่ายขึ้นโดย

เน้นในส่วนของการเช่ือมโยงไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน การเช่ือมโยงกับวิชา
อื่นๆ ในหลักสูตร และปรับปรุงสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน เช่น สื่อการเรียน
ออนไลน์(Google classroom) 

4941301 โลกาภิวตัน์กับสุขภาพ 2/2559 4.54  ปรับปรุงสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
และเพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนให้
หลากหลายมากขึ้นเน้นให้นักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อเพิ่ม
ทักษะทางวิชาการ 

4941302 ประชากรกับงานอนามัยแม่
และเด็ก 

2/2559 4.31  ปรับปรุงวิธีการสอน 

1553603 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
สาธารณสุข 

2/2559   ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงออก
ทางการเรียนมากข้ึน (น าเสนอผลงาน) 
ให้นักศึกษาฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน
เขียน ให้มากขึ้น โดยอาจารย์เตรียม
เอกสารการสอนเพิ่มเติมจัดกิจกรรมให้
นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้าความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากที่
เรียนรู้ภายในห้องเรียนด้วยตัวของ
นักศึกษาเอง (self-study) 

4941701 สารสนเทศทางสุขภาพ 2/2559 4.51  ปรับวิธีการเรียนการสอนและกิจกรรม
ภาคทฤษฎี -ภาคปฏิบัติ ให้มีความ
เช่ือมโยงและสอดคล้องกันมากขึ้น 
และเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติ
มากขึ้นนอกเหนือจากการปฏิบัติในช้ัน
เรียน 

4942503 กฎหมายและจริยธรรมใน
วิชาชีพสาธารณสุข 

2/2559 4.54  ปรับปรุงวิธีการสอน 

4943402 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

2/2559 4.51  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้ในการ
เรียนการสอน 

4863208 อาหารว่าง 2/2559 4.54  จัดท าหัวข้อ พรอมขอบข่ายงานที่จะ
มอบหมายใหน้ักศึกษาท า 

4943203 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงาน
สาธารณสุขชุมชน 

2/2559 4.52  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้ในการ
เรียนการสอน  

4943309 สุขาภิบาลอาหารและการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

2/2559 4.52  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้ในการ
เรียนการสอน  

4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2/2559 4.69  ปรับปรุงวิธีการสอน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
4943802 การวิจัยทางสาธารณสุข

ศาสตร ์
2/2559 4.51  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้ในการ

เรียนการสอน 
4943307 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

และผู้พิการ 
2/2559 4.75  ถ้าเป็นไปได้ควรมีการเชิญบุคลากรที่

ปฏิบัติ งานจริ งมาบรรยายเพื่อ ให้
ผู้เรียนมองเห็นขอบข่ายการท างานจรงิ
เพิ่มมากข้ึน หรือควรมีการน าผู้เรียนไป
ศึกษาดูงานจากสถานที่จริง หรือให้
อาจารย์ผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ขอบข่ายการปฏิบัติงานจริงจาก
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 

4943309 สุขาภิบาลอาหารและการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

2/2559 4.52  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อท่ีใช้ในการ
เรียนการสอน  

4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2/2559 4.69  ปรับปรุงวิธีการสอน 
4943802 การวิจัยทางสาธารณสุข

ศาสตร ์
2/2559 4.51  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อท่ีใช้ในการ

เรียนการสอน 
4944204 การให้ค าปรึกษาทางสุขภาพ 2/2559 4.44  ปรับปรุงวิธีการสอน 
4944206 สุขภาพจิตชุมชน 2/2559 4.47  ปรับปรุงวิธีการสอน 
4944902 การฝึกประสบการณ์ทาง

สาธารณสุขศาสตร ์
2/2559   ไม่ม ี

 
7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง  

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 1. อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาควร
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความ
ตระหนัก สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบวิชาชีพใน
สายงานของตนเองตลอดจนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับผู้อื่นได้ 

1. เน้นย้ าให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา
ต่าง ๆ ของหลักสูตรจัดการเรียนการ
สอนที่ มี ก า ร สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นมีการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่สามารถ
วัดผลได้เป็นรูปธรรม 
2. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตรงตามความต้องการของหลักสูตร 
และตลาดแรงงาน  
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบและพัฒนาชุมชน/สังคม 
โดยการน าองค์ความรู้ที่เรียนไปอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง  

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ความรู ้ 1. อาจารย์ผู้สอนควรเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. อาจารย์ผู้สอนควรปรับเปลี่ยนวิธีการ
วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้หลากหลายและ
ด าเนินการเป็นระยะๆ ไม่ใช่เพียงการสอบ
กลางภาคและปลายภาคเท่านั้น 
3. อาจารย์ผู้สอนควรเน้นกระบวนการ
สอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงาน
จริง สถานการณ์จริง จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเช่ียวชาญ หรือเรียนรู้จากการวิจัย
และบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 

1. เน้นให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และร่วมกันอภิปรายให้
ผู้ เ รี ยน ได้ มี โ อกาส ในการซั กถาม
ประเด็นท่ีสนใจ  
2. เน้นให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ
ทดสอบย่อยเมื่อจบเนื้อหาในแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้เพื่อประเมินผลลัพธ์
การเรียนของผู้เรียนตลอดระยะเวลาที่
จัดการเรียนการสอน 
3. เน้นให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริง และ
น าองค์ความรู้จากการวิจัยและบริการ
วิชาการมาต่อยอดในรายวิชาเรียน
ต่างๆ ของหลักสูตรให้มากขึ้น 

ทักษะทางปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 

1. อาจารย์ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง
แล้วมาน าเสนอผลการค้นคว้าในช้ันเรียน 
2. อาจารย์ผู้สอนควรเน้นการสอนที่ให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
 
 
 
 
 

1. อาจารย์ผู้สอนควรมอบหมายงานให้
ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อ
ฝึกทักษะการค้นคว้าหาองค์ความรู้จาก
แหล่งต่างๆ และสร้างประสบการณ์ใน
การแสวงหาความรู้ตามแหล่งข้อมูลที่
เช่ือถือได้รวมถึงการสะท้อนแนวคิด
จากงานท่ีได้รับมอบหมาย 
2.อาจารย์ผู้สอนควรจัดการเรียนเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบมากขึ้น เช่น การใช้
กรณีศึกษา เป็นต้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

1. อาจารย์ผู้สอนควรเพิ่มกิจกรรมฝึก
ปฏิบัติโดยใช้กระบวนการกลุ่ม (Group 
Process) เพื่อฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น 
และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อให้
ผู้ เ รียนเกิดทักษะกระบวนการกลุ่มที่
สามารถน า ไปใ ช้ให้ เกิดประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวัน และฝึกคุณลักษณะของ
ผู้เรียนด้านความรับผิดชอบในการท างาน 

1. อาจารย์ผู้สอนควรมีการมอบหมาย
งานให้นักศึกษาท าเป็นกลุ่ม โดยจัดให้
มีการประชุมกลุ่มเพื่อก าหนดบทบาท
หน้าที่ในการท างานของแต่ละคนและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้ง
มอบหมายให้นักศึกษาร่วมกันค้นหา
และระบุอุปสรรค/ปัญหา และแนวทาง
แก้ไขในระหว่างการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง  

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. อาจารย์ผู้สอนควรให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการน าเสนอหน้าช้ันเรียนทุกคน 
เพื่อให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีทักษะใน
การสื่อสาร มีการเตรียมข้อมูล และรู้จักใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน าเสนอ 
2. อาจารย์ผู้สอนควรส่งเสริมให้นักศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทันสมัย 
และเชือ่ถือได้  
3. อาจารย์ผู้สอนควรเพิ่มกรณีศึกษา โดย
ให้ผู้เรียนศึกษาสถานการณ์สาธารณสุข 
ของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้
ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพิ่ม
มากขึ้น 

1. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานทั้งราย
กลุ่ม และรายบุคคลเพื่อส่งเสริมให้
ผู้ เรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะของ
ตนเองเพิ่มมาก 
2. อาจารย์ผู้สอนสร้างช่องทางหรือการ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย เช่น การใช้
ห้องเรียนเสมือน LMS, Classstart 
และ Google classroom เพื่อส่งงาน 
ประสานงาน ซักถามข้อสงสัย หรือ
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารที่ผู้สอน 
upload ไว้ให้ 
3. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายโจทย์
กรณีศึกษา/สถานการณ์สาธารณสุข 
เพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข
เพิ่มมากข้ึน 

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 1. อาจารย์ผู้สอนควรส่งเสรมิให้ผู้เรียนได้มี
โ อ ก า ส เ รี ย น รู้ จ า ก แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที่
หลากหลาย โดยเฉพาะจากประสบการณ์
ตรงหรือสถานการณ์จริง ควบคู่ไปกับการ
เรียนในช้ันเรียน 
2. หลักสูตรควรส่งเสริมให้นักศึกษาการ
ออกสังเกตการณ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนลงพ้ืนท่ีเพื่อปฏิบัติงานจริง อันจะ
เป็นการเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาชีพให้แก่
ผู้เรียน 

1. หลักสูตร/โปรแกรมวิชาส่งเสริมให้
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของ
ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร เ ชิ ญ บุ ค ล า ก ร ที่
ปฏิบัติงานจริงมาบรรยาย หรือน า
ผู้เรียนไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริง 
ห รื อ ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ไ ด้ มี ก า ร
แลก เปลี่ ย น เ รี ยน รู้ ข อบข่ า ยก า ร
ปฏิบัติงานจริงจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
2. หลักสูตร/โปรแกรมวิชาควรจัดให้มี
การออกสังเกตการณ์ในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน
จริงก่อนการฝึกออกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพในภาคการศึกษาสุดท้าย 

 

8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ 0 คน   
จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 0 คน 
8.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ : ไม่มี 

 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ : ไม่มี 
 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ: ไม่มี 
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ” ในวันที่ 4 สิงหาคม 
2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(ค าสั่งมหาวิทยาลัยฯ 1545/2559) 

4  ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ด้านวิชาการและงานวิจัยเพิ่ม
มากขึ้น โดยเน้นวิธีการเขียนบทความและการตีพิมพ์
บทความที่ถูกต้องและทันสมัยการหาแหล่งของวารสาร
ช้ันน าที่มี ช่ือเสียงเพื่อเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบ
ความส าเร็จในการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยมากยิ่งข้ึน 

เข้าร่วมการประชุม “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2559”(Thailand 
Research Expo 2016) ในวันที่ 
17-20 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพ 
มหานคร (ค าสั่งคณะฯ 234/2559) 

1  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับองค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานวิจัย
ของตนเอง ทั้งการเรียนรู้จากผลงานที่น าเสนอและการ
เข้าฟังบรรยายองค์ความรู้ด้านต่างๆ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งน าไปสู่การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในประเด็นที่ตนเองสนใจ 

เข้าร่วมประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้
เวชปฏิบัติ เรื่อง “ฉุกเฉินติดเ ช้ือ 
เรื้อรังในหน่วยบริการปฐมภูมิที่คุณ
( อ า จ ) ยั ง ไ ม่ รู้  ใ น วั น ที่  2 4 -26 
สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์  (ค าสั่ งคณะฯ 
244/2559) 

1  ผู้เข้าร่วมประชุมได้รบัความรู ้ความเข้าใจ และสามารถน า
องค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาโรคใน
ผู้ปุวยฉุกเฉิน ผู้ปุวยติดเรื้อ ผู้ปุวยเรื้อรังในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการดูแลและสร้างเสริมสุข
ภาวะส าหรับผู้ปุวยฉุกเฉิน ผู้ปุวยติดเรื้อ ผู้ปุวยเรื้อรัง ซึ่ง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน           
ของรายวิชา 4941201 การบริบาลปฐมภูมิ ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
พัฒนาการเขียน มคอ.3 และมคอ.5 
ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(ค าสั่ง
มหาวิทยาลัยฯ 3955/2559) 

5  ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
เขียน มคอ.3 และมคอ.5ให้สอดคล้องและสามารถ
ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรมตามที่ก าหนดไว้ในละเอียด
ของหลักสูตร(มคอ.2) ตลอดจนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผลในรายวิชา สื่อการ
สอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การ
ประเมินผู้สอน และการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ที่อยู่บนหลักการที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
อาจารย์มืออาชีพรุ่นใหม่ ในยุคไร้
พ ร ม แ ด น เ พื่ อ ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ 
“หลักสูตรเตรียมความพร้อมส าหรบั
อาจารย์มืออาชีพรุ่นใหม่” ในวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัย
ร า ช ภั ฏ ส ง ข ล า ส ง ข ล า ( ค า สั่ ง
มหาวิทยาลัย 165/2560) 

1  ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับการสร้างเสริมและตระหนักถึง
บทบาทและภารกิจของการเป็นอาจารย์มืออาชีพใน
สถาบันอุดมศึกษา สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอน
ได้อย่างเป็นระบบและออกแบบการเรียนการสอนให้
เ หม า ะสม และห ลาก หลาย ไ ด้  ส าม า รถจ า แน ก
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในแง่ของตัวผู้เรียน ห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อการเรียน
การสอนและตัวผู้สอน ซึ่งท าให้สามารถจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ได้ สามารถ
ออกแบบทดสอบ การวัดผล ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรูร้่วมกันของคณาจารย์และ
การสร้างความร่วมมือในอนาคต 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
เข้ า ร่ วมอบรมเ ชิงปฏิบั ติ  เ รื่ อ ง 
เ ท ค นิ ค ก า ร จั ด ท า เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน/ค าสอน/หนังสือ/
ต า ร า ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี  ครั้ งที่  1  ในวันที่  8 
มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา(ค าสั่ งมหาวิทยาลัยฯ 
812/2560) 

2  ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้รูปแบบการเขียน การจัดหาและ
การจัดเรียงเนื้อหาในการผลิตผลงานทางวิชาการ 
ประสบการณ์ของวิทยากรในการผลิตผลงานทางวิชาการ
ตลอดจนการบริหารจัดการเวลาชีวิต เพื่อน าไปใช้เป็น
แนวทางในการผลิตเอกสารเอกสารประกอบการสอน/ค า
สอน/หนังสือ/ต ารา ของตนเอง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการ
ก้าวสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในล าดับถัดไป  

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“วิทยาการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ” ในวันที่ 24-28 เมษายน 
2560ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นครินทร์ (ค าสั่งคณะฯ 158/2560) 

1  ผู้ เข้าร่วมประชุมได้รับองค์ความรู้และมุมมองใหม่ๆ 
เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสุขภาพมากขึ้น เกิด
เครือข่ายและกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันของสังคม 
โดยเฉพาะเครือข่ายการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
โดยชุมชน (CHIA) นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังสามารถ
น าองค์ความรู้และสังคมเครือข่ายดังกล่าวมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 4943505 การประเมิน 
ผลกระทบทางสุขภาพให้แก่นักศึกษาอีกด้วย 

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
เทคนิคการสอนโดยใช้ Google 
Classroomในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
(ค าสั่งมหาวิทยาลัย 1329/2560) 

5  ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และทักษะในการใช้ Google 
Classroom เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อให้มีสื่อ/ช่องทางที่หลากหลาย นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงแหล่งข้อมูลของรายวิชาหรือซักถามข้อสงสัยได้
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี
การศึ กษา  2559 ระดับคณะ/
บัณฑิตวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
หลักสูตรในวันที่  18 พฤษภาคม 
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
(ค าสั่งมหาวิทยาลัย 1646/2560) 

1  ผู้ เข้ าร่ วมอบรมได้ รับความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับ
หลักเกณฑ์การประเมิน องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีส าหรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ตลอดจนเรียนรู้ประสบการณ์
ในการตรวจประเมินฯ ของวิทยากร เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ทักษะในการเตรียมความพร้อมส าหรับรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ศึกษาดูงาน โครงการเปิดโลกทัศน์
ด้านการสาธารณสุข กิจกรรมที่ 2 
จังหวัดเชียงราย ในวันที่  22 -26 
พฤษภาคม 2560(ค าสั่ งคณะฯ 
121/2560) 

3  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนด้านสาธารณสุข ตลอดจน
รูปแบบและทิศทางการบริหารจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง นั่นคือ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งมีฐานแนวคิดที่
แตกต่างกัน เพื่อมาน าพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่ งขึ้น ตลอดจนเกิดเครือข่ายระหว่าง
สถาบันขึ้น 

เข้าร่วมอบรม ประจ าปี 2560 เรื่อง 
การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิจัยและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา ใน
วันที่ 29 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 

1  ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้การเตรียมและการจัดการข้อมูล
ทางระบาดวิทยาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาและเชิง
วิเคราะห์ และการน าเสนอสถานการณ์ทางระบาดวิทยา
ขั้นสูง ท้ังกรณีที่ข้อมูลตัวแปรมีการกระจายแบบปกติและ
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล  ไม่ปกติ อาทิ เช่น การสร้างเครื่องมือคัดกรองและการท า

ROC Curve รวมไปถึงการวิเคราะห์การรอดชีพ Survival 
Analysis ซึ่งได้น าความรู้และประสบการณ์มาใช้ส าหรับ
การจัดการ เรียนการสอนในรายวิชาที่ เป็นก ารฝึก
ประสบการณ์ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา การท าวิจัย
ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาค
ประชาชน ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่องค์กร 
หน่วยงาน หรือบุคคลากรของชุมชนท้องถิ่นตา่งๆ 

เข้ า ร่ วมสั มมนา เ ชิ งปฏิบั ติ กา ร        
“การพัฒนาศักยภาพการสอนของ
อาจารย์โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ”
ในวันที่  30 พฤษภาคม 2560 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(ค าสั่ง
มหาวิทยาลัย 1407/2560) 

1  ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
และเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เข้าใจวิธีการส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จักเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและ
ความต้องการของตนเองและได้พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างเต็มที่ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มรภ.
ภู เก็ต ครั้ งที่  9 “การบูรณาการ
งานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต(ค าสั่ง
คณะฯ 199/2560) 

1  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย ซึ่งก่อให้เกิด
คุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ในการน าไปใช้เพื่อ
การพัฒนาการศึกษา สังคม และชุมชนในโอกาสถัดไป 
นอกจากนี้ยังได้รับองค์ความรู้และมุมมองใหม่ๆ ด้านการ
ท าวิจัย ตลอดจนท าให้ทราบถึงทิศทางและแนวโน้มของ
การด าเนินการวิจัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างและภาพรวม
ของประเทศ เพ่ือน าไปสู่การต่อยอดงานวิจัยของตนเอง 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ แม้ท ุกหลักส ูตรที ่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากส าน ักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการ
ออกแบบหลักสูตร ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื ้อหาที่ทันสมัย  ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปิด
รายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ  โดยสนองความต้องการ
ของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบาย
กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการ
ของประเทศ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : นางสาวภชัชนก รัตนกรปรีดา โทรศัพท์  :  096-0945291 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรสสุคนธ์ ราชแก้ว  โทรศัพท ์ :  089-9753711 
 

เกณฑ์การประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไม่มีการน า

ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่            

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน 
 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรค านึงถึงสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ก าหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของค าอธิบายรายวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ แล้วน าไปสู่การปฏิบัติ  จากนั้นจึงให้นักศึกษาประ เมินผลการปรับปรุง 
หากผ่านการประเมินจึงน าไปใช้ต่อไป  หากไม่ผ่านต้องพิจารณาปรับปรุงใหม่  จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแต่
เร่ิมต้นจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปูาหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาให้มีความทันสมัย มีความลุ่มลึกและมีเนื้อหา
เหมาะกับเวลา พบว่าระบบและกลไกของสาระรายวชิาในหลักสูตรยังคงเหมาะสมจึงไม่มีการปรับระบบและกลไก 

ผลการด าเนินงาน 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เปูาประสงค์ 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) เป็น
หลักสูตรที่มีความทันสมัยและลุ่มลึกในศาสตร์สาขาสาธารณสุขชุมชน มีการบริหารจัดการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชา
พื้นฐานสาธารณสุข วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาเฉพาะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยสนองตอบความต้องการของ
นักศึกษา ตลาดแรงงาน และความต้องการของประเทศ รวมถึงความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
การวางแผน (P)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 
757/2559) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555) เป็นหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) ให้สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน           
พ.ศ.2556 มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความต้องการของประเทศ โดยมีขั้นตอน
การปรับปรุง ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ท าการศึกษาและส ารวจความ         
พึงพอใจ ความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้ องถิ่นทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยการสอบถาม พบปะและประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ที่ส่งนักศึกษาออกฝึก ตลอดจน
ภาวะการมีงานท าของศิษย์เก่า เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการออกแบบหลักสูตร 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและฝุายวิชาการและงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาจัดท าโครงสร้างหลักสูตร โดยการศึกษาข้อมูล
เปรียบเทียบรายวิชาทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ และจ านวนหน่วยกิตจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อให้รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มีความก้าวหน้าทางวิชาการ ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเพื่อให้ได้
หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของ
ค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมกับชื่อวิชาและจ านวนหน่วยกิต พิจารณาเนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาให้ครอบคลุม
ครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน และตามจุดเน้นที่หลักสูตรต้องการ  มีความลึกในสาขาวิชาและไม่มีความซ้ าซ้อนของเนื้อหา 
ตลอดจนร่วมกันพิจารณากลุ่มวิชาที่มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เพื่อจัดล าดับการเปิดรายวิชาก่อน -หลังได้อย่าง



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 70 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการด าเนินงาน 
เหมาะสม อันจะเอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด นอกจากนี้ยังร่วมกันจัดแผนการเรียนของ
นักศึกษาตลอดหลักสูตรไว้ เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรอีกด้วย 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปรัชญา เปูาประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่ควรเพิ่มเติมและควรปรับปรุง การยุบรวม
รายวิชา การเพิ่มรายวิชา ปรับลด-เพิ่มหน่วยกิต รวมถึงการเปิดรายวิชาตามล าดับก่อนหลังที่เหมาะสม 

5. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการปรับปรุง จึงยื่นต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้ความเห็นชอบ และยื่น
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสูตร และด าเนินการ
รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรต่อไป 
การด าเนินการ (D) 

      ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 
 จากการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการที่ก าหนด ผลปรากฏว่า หลักสูตรสาธารณสุข    
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559) ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559  และได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และจะด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป โดยมีโครงสร้างหลักสูตรที่
นักศึกษาจะต้องเรียนทั้งหมด 139 หน่วยกิต เพิ่มเติมจากหลักสูตรเดิม 13 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 

 1. หมวดศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยรายวิชาต่างๆ ในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ และได้ผ่านการวิพากษ์
รายวิชาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน และยังมีการก าหนดรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปที่สามารถตอบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เป็นรายวิชาบังคับเรียนอีกด้วย   

 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต โดยรายวิชาต่างๆ ในหมวดนี้เป็นรายวิชาที่ทาง
หลักสูตรได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงในศาสตร์สาขาสาธารณสุข และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ย่อยคือ  

  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 37 หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3) กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข และ 4) กลุ่มวิชาพื้นฐานอาชีพ 

  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข จ านวน 30 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาชีวสถิติ 
หรือวิจัยทางสาธารณสุข 2) กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด 3) กลุ่มวิชาการบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้าน
สุขภาพ 4) กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5) กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6) กลุ่มวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ 7) กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 8) กลุ่มวิชาการตรวจ
ประเมิน การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ปุวยเพื่อการส่งต่อและการฟื้นฟู 9) กลุ่มวิชาการปูองกัน
และควบคุมโรค การควบคุมปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค และ 10) กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ  

  2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา “สาธารณสุขชุมชน” เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จาก 5 กลุ่มวิชา 
ได้แก่ 1) กลุ่มรายวิชาส่งเสริมการเรียนรู้ และการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 2) กลุ่มรายวิชาการประยุกต์การตรวจ
ประเมินสุขภาวะและการบ าบัดรักษาโรคเบื้องต้น 3) กลุ่มรายวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน 4) กลุ่ม
รายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านสุขภาพชุมชน และ 5) กลุ่มรายวิชาวิจัยหรือโครงการพัฒนา
สุขภาพชุมชน 



รายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หน้า 71 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการด าเนินงาน 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต เป็นหมวดที่ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ใน

หลักสูตรตามความถนัดและความสนใจเพื่อให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพปัจจุบันและ
อนาคต โดยต้องเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และไม่
เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนแบบไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร  อาจจะเป็นวิชาที่
สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับวิชาเฉพาะด้านตามหลักสูตรเลยก็ได้ 
การน าไปปฏบิัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 จากการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555) เป็นหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559)  อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกท่านมีความความเห็นว่ากระบวนการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพที่
จะท าให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต เพราะในการ
ปรับปรุงหลักสูตรรอบที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 และใช้ร่าง มคอ. 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ของ
สภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย มาเป็นแนวทางให้การก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร เพื่อมีความ
ทันสมัยก้าวหน้าทันวิทยาการต่างๆ ในทางวิชาชีพ นอกจากในขั้นตอนการวิพากษ์หลักสูตร ยังมีการเชิญศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางสาธารณสุขที่หลากหลาย เช่น ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และองค์กร
ต่างๆ มาร่วมออกแบบหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิตที่
แท้จริง แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หลักสูตรควรมีการรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา มาร่วมออกแบบหลักสูตร
ตั้งแต่แรกเริ่มกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้ได้หลักสูตร และเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรรอบใหญ่คร้ังต่อไป 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
เปูาประสงค์ 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยเท่าทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ตลอดจนการบริหารจัดการเปิดรายวิชา เพื่อสนองความต้องการของนักศึกษาและ
ตลาดแรงงาน และมีการปรับปรุงหลักสูตรตามช่วงเวลาเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
ทางด้านสาธารณสุข 
การวางแผน (P)  

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการควบคุม ก ากับหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันศาสตร์ทางด้าน
สาธารณสุข ตลอดระยะเวลาที่การจัดการเรียนการสอน โดยด าเนินการดังนี้ 

 1. ในรายวิชาต่าง ๆ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและครอบคลุมโดยค านึงถึงชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ในรายวิชานั้น ซึ่งจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และภายหลังจากการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น อาจารย์ผู้สอน
ต้องด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 – มคอ.6) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาที่จะเปิดให้นักศึกษาได้ศึกษาในครั้งต่อไป หรือเสนอแนะเพื่อให้หลักสูตรด าเนินการแก้ไข ในกรณีที่
อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเองได้หรือต้องการขอรับการสนับสนุนจากหลักสูตร 

2. ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) เพื่อสรุป ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการด าเนินการประเมิน
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ผลการด าเนินงาน 
ตนเองและรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งก็จะ
ท าให้หลักสูตรรับทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษา
ต่อไป และในกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระต่าง ๆ ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยในศาสตร์และ
ครอบคลุมมากขึ้น หลักสูตรก็สามารถด าเนินการขอปรับปรุงรายละเอียดตามแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
(สมอ.08) ได้ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  โดยมีระบบและ
กลไกการด าเนินการตามหัวข้อการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
การด าเนินการ (D) 

       ด าเนินการตามแผนได้วางไว้  
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

ในปีการศึกษา  2559 ที ่ผ ่านมาหลักสูตรได้ด า เน ินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยต่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ดังนี้  
 1. ทุกรายวิชาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 
อาจารย์ผู้สอนมีการเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและครอบคลุม มีจัดการ
เรียนการสอนตามรายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)   
ที่ระบุไว้ และมีการน ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5  – มคอ.6) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาใช้
เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเกือบทุกรายวิชา เช่น รายวิชา 4941301 โลกาภิวัตน์กับ
สุขภาพ ผู้สอนได้ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุขในสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยการเพิ่มองค์ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ความ เคลื่อนไหว
ของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน การขึ ้นทะเบียนสมาชิก และการเตรียมตัวสอบ รายวิชา รายวิชา  
4943802  การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์  ได้จัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้การศึกษาวิจัยในบริบทของการท างาน
จริง โดยการศึกษาดูงานด้านการวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา, รายวิชา 
4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจ าวัน การจัดกิจกรรมการวิเคราะห์ การปรับปรุงตนเองให้เข้ากับวัย และ
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นกระแสสังคมในปัจจุบันมาเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น  และ
เมื ่อสิ ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู ้สอนทุกท่านก็มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 – มคอ.6) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่จะเปิดให้
นักศึกษาได้ศึกษาในครั้งต่อไปครบทุกรายวิชา 
 2. หลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ซึ่งจากการจัดท ารายงานดังกล่าว 
พบว่า อาจารย์ผู้สอนได้เสนอให้มีการสนับสนุนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย การเชิญวิทยากร
ภายนอก การน านักศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ตัวอย่างเช่น รายวิชา 4943309 สุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค อาจารย์ผู้สอนมีการเสนอให้มีการ
จัดวัสดุอุปกรณ์เฉพาะด้านส าหรับการจัดการเรียนการ ซึ่งมีการออกแบบการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ร่วม
ปฏิบัติการหาสารปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งได้จัดให้มีการใช้ชุดตรวจทางห้องปฏิบัติ ได้แก่ ชุดตรวจหาสารฟอร์มาลีน           
ชุดตรวจหาสารฟอกขาว ชุดตรวจหาสารกันรา ชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน าแข็งและน้ าดื่ ม ชุดตรวจหา
สารบอแรกซ์ เป็นต้น  
 3. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรที่
ก าหนดไว้ เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 มี
ความทันสมัยก้าวทันศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและสามารถจัดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2560  
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ผลการด าเนินงาน 
การน าไปปฏิบัติหรือพัฒนาต่อ (A) 
 จากผลการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ           
ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีความเห็นร่วมกันว่าระบบและกลไกการด าเนินงานที่
มีอยู่สามารถท าให้หลักสูตรมีความทันสมัยอยู่เสมอ แต่เพื่อเป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ควรมีระบบการส่งเสริม ควบคุม 
และก ากับให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีการปรับปรุงเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
ด้วย และเสนอแนะให้โปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการศึกษาดูงาน หรือเชิญวิทยากร
หรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษาในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย
มากข้ึน มีการน านักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในสถานการณ์จริง 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
5.1-0-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
5.1-0-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
5.1-0-3 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) 
5.1-0-4 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (มคอ.2) 
5.1-0-5 รายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
5.1-0-6 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 – มคอ.6)  
5.1-0-7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
5.1-0-8 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 5/2558 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไม่บรรล ุ
สาระของรายวชิาในหลักสตูร 3 ข้อ 

3 คะแนน 
2 ข้อ 

2 คะแนน 
3 ข้อ 

3 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
   

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ให้มีความทันสมัย ลุ่มลึกในสาสตร์ และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน รวมถึงสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 หลักสูตรควรมีการจัดสรรทรัพยากรในการปรับปรุงพัฒนาสาระรายวิชาให้มีความทันสมัยและลุ่มลึกใน
ศาสตร์อยู่เสมอ โดยการสนับสนุนเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาทั้งในชุมชนและระดับชาติมาถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติจริงในรายวิชาต่างๆ ให้มากข้ึน และควรส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนพัฒนา
องค์ความรู้ในรายวิชาที่สอนอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ไม่มี
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ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู ้ที ่ทันสมัยของอาจารย์ที่
มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการ
พัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริงส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ
ต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึ ง
การท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบปูองกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จ
การศึกษากระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม
จริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพฯลฯการเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี 
และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้  ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐานการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้นในการ
รายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และ

การจัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางวังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้อง

กับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือก ากับติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ

ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเปูาหมาย 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : นางสาวภชัชนก รัตนกรปรีดา  โทรศัพท์  :096-0945291 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวรสสุคนธ์ ราชแก้ว  โทรศัพท ์ :089-9753711 
 

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่               

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวน 

การจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น 

ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน  
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ 
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
การก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
เปูาประสงค์เปูาประสงค์ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสามารถจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆของหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความรู้ที่ทันสมัย ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนเป็นส าคัญ 
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์  และพัฒนาความสามารถจากผู้รู้อย่างแท้จริง ตลอดจนมีระบบการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดและได้รับ
การพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และความสามารถในการดูแลสุขภาพ  
การวางแผน (P)  
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการก าหนดระบบและกลไกการวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดของการด าเนินงานดังนี้ 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการจัดส่งรายวิชาต่าง ๆ ตาม
แผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา มายังโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อส่งต่อให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตด าเนินการจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาค
การศึกษา 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทุกคนประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดอาจารย์ผู้สอน      
ในรายวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสม  โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท างาน และผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน แล้วด าเนินการจัดส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนกลับไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
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ผลการด าเนินงาน 
ทะเบียน โดยผ่านโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อด าเนินการเปิดระบบให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นล าดับ
ต่อไป และด าเนินการแจ้งข้อมูลการจัดระบบการสอน พร้อมทั้งรายละเอียดของผู้เรียน เช่น รายชื่อ กลุ่มเรียน/ชั้นปี 
และตารางเรียน ไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อเตรียมการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยหลักสูตรก าหนดให้รายวิชาเดียวกันที่มีหลายกลุ่มเรียน หรืออาจารย์ผู้สอนหลาย
คน ให้จัดท าเพียงฉบับเดียวเพื่อควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

3. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.3 และ มคอ.4) เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและทันสมัยโดยค านึงถึงชื่อ
รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต ความก้าวหน้าของศาสตร์ ในรายวิชา และครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) ทั้ง 6 ด้านอันประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปญัญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะ
ในการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ 6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ นอกจากนี้อาจารย์จะต้องออกแบบการสอน
ที่ทันสมัยและหลากหลายอยู่เสมอ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของนักศึกษาระหว่างเรียนให้มีประสบการณ์ในการท างานและการประกอบอาชีพ เช่นจัดให้มีการเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาดูงาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านให้มีความ
เหมาะสมและทันสมัยทั้งด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้
ครอบคลุมทั้ง 6 ด้านตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

5. อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านน ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 
และ มคอ.4) ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ส่งเข้าระบบ TQF ออนไลน์ก่อนการเปิดภาคการศึกษา ตามช่วงระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนด และก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) ให้นักศึกษาทุก
คนในวันแรกของการเปิดการเรียนการสอน  

6. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อเปิดภาคการศึกษา 
การด าเนินการ (D) 

ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
การประเมินผลการด าเนินการ(C) 
 จากการด าเนินงานด้านการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.
3 และ มคอ.4) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 1. การจัดอาจารย์ผู้สอน พบว่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสามารถจัดอาจารย์ผู้สอนได้ครบทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 และเป็นไปตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนดไว้ โดยอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรทุกท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน และจากการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน พบว่า ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ของหลักสูตร มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีและดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50 – 5.00) 
 2. อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ส่งเข้าระบบ TQF ออนไลน์ ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดและแจกให้นักศึกษาในวัน
แรกของการเปิดการเรียน ครบทุกรายวิชา แต่ประเด็นปัญหาที่พบคือ การพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ที่ด าเนินการ
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร บางครั้งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องให้อาจารย์
ผู้สอนเข้ามาอธิบายชี้แจง จนท าให้กระบวนการในการพิจารณาค่อนข้างล่าช้า 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ผลการด าเนินงาน 
 3. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร พบว่าอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมีการออกแบบ
การเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เช่น รายวิชา 4943203 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน 
ได้ออกแบบให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูในสถานการณ์จริง โดยใช้หน่วยงานในชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ การบ าบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา , กายภาพบ าบัด และ
กิจกรรมบ าบัด ในกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา รายวิชา 4944312โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน 
ก าหนดให้นักศึกษาร่วมกันออกแบบโมเดลโรงเรียนในฝัน รายวิชา 4943309 สุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค การออกแบบการเรียนการสอนโดยให้ผู้ เรียนได้ร่วมปฏิบัติการหาสารปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งได้ตัวอย่างของ
อาหารจากแหล่ง/ร้านอาหารที่นักศึกษาบริโภคในรายวิชา 4941303 การส่งเสริมสุขภาพ ก าหนดให้นักศึกษาศึกษา
ประวัติความเป็นมาของการส่งเสริมสุขภาพโลกจากบทเรียนออนไลน์รายวิชา รายวิชา 4941702 การสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข ก าหนดให้นักศึกษาออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพชุมชน รายวิชา 4944901 
การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ ก าหนดให้นักศึกษามีออกสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในหน่วย
บริการสาธารณสุข ตั้งแต่ปีชั้นปีที่ 1 – 3 เพื่อสร้างประสบการณ์และความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่
นักศึกษา โดยภายหลังจบการสังเกตการณ์ นักศึกษาต้องกลับมาสัมมนาเพื่อสะท้อนสิ่งที่รู้และส่วนขาดของตนเอง 
ตลอดจนประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 3 มุมมอง ได้แก่ ตนเอง หน่วยบริการสาธารณสุข และหลักสูตร
อันจะส่งผลให้การลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนหลายท่านยังมีการน าสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น LMS และ Classstart 
มาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรู้ตลอดเวลาให้กับนักศึกษาด้วย 
การน าไปปฏบิัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 

จากการด าเนนิงานด้านการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.
3 และ มคอ.4) เม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สามารถ
สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปปฏิบัติและพัฒนาต่อดังนี้ 
 1. การก าหนดอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่า กระบวนการก าหนดอาจารย์ผู้สอนที่ใช้
อยู่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคืออาจารย์ประจ าหลักสูตร
ควรร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคและ
วิธีการสอนของอาจารย์ที่มีผลการประเมินการสอนดีเด่นสู่อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของแต่ละคนต่อไป 
 2. การพิจารณารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) 
ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอให้ด าเนินการพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนด้วย  หากมี
ข้อสงสัยใด อาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายชี้แจงและให้ค าตอบได้ทันท ีซึ่งจะลดความล่าช้าของกระบวนการด าเนินการ
ลงได้  
 3. การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นว่าควรมีการเน้นย้ าให้อาจารยผ์ู้สอน         
ทุกท่านจัดการเรียนการสอนที่มคีวามหลากหลายให้มากข้ึน ครอบคลุมผลลพัธ์การเรียนรู้ตามแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในหลักสตูร และสามารถท าให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถน าไปต่อยอดทางดา้น
วิชาการและการท างาน/การประกอบอาชีพได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เปูาประสงค์ 
 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสามารถจัดการเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
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ผลการด าเนินงาน 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา พัฒนารูปแบบและวิธีการสอน
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อจัด
ประสบการณ์ที่หลากหลาย เน้นการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้จากสภาพจริงการด าเนินการ (D) 
 ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนารูปแบบและการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาต่างๆ ดังนี้ 
 1. รายวิชา 494323 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน อาจารย์ผู้สอนได้น าผลการศึกษาวิจัยของ
ตนเอง เรื่อง ต้นทุนการบ าบัดรักษาผู้ปวุยเวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรงพยาบาลบางกล่ า จังหวัดสงขลา และเร่ือง Quality of 
life in patients attending substance abuse treatment. A study in Songkhla province, Thailand. มาใช้
เป็นข้อมูลประกอบการสอน  
 2. รายวิชา 4943802  การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ข้อมูลของชุมชน          
ที่สนใจมาก าหนดประเด็นในการท าหัวข้อวิจัย และมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เพื่อให้ค าปรึกษา ดูแล ก ากับ
และติดตามอย่างใกล้ชิด และได้จัดท าโครงการบริการวิชาการทางสังคม “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย Routine 
to Research” โดยบูรณาการไปกับการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา 
3. รายวิชา4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุขส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ข้อมูลของชุมชนที่สนใจมาเป็นประเด็นในการ
ท าหัวข้อวิจัย  
 4. รายวิชา 4943507 การพัฒนาสุขภาพชุมชนส่งเสริมให้นักศึกษาศึกษาชุมชนและออกแบบประเด็นการ
พัฒนาสุขภาพโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
 5. รายวิชา 4941301 การส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้การให้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ ภายใต้กิจกรรมส ารวจความเชื่อทางด้านสุขภาพในชุมชน 
 นอกจากนี้ยังมีการน าโครงการบริการวิชาการทางสังคมมาใช้บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้  

1. โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย Routine to Research” มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชา 4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดการสร้างองค์ความรู้ในเร่ืองแนว
ทางการพัฒนาและจริยธรรมในงานประจ าสู่งานวิจัย, การพัฒนางานวิจัยในหน่วยงาน: โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา, 
ตัวอย่างการพัฒนางานวิจัยในหน่วยงาน: การพัฒนาและประเมินคุณภาพของแบบประเมินความไวทางจริยธรรมของ
พยาบาลจิตเวช  (Development and psychometric Evaluation of the Moral Sensitivity Scale for Thai 
Psychiatric Nurse: Mss-Thai) ให้แก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โดยอาจารย์ประจ าวิชา
และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา เป็นวิทยากร 

2. โครงการบริการวิชาการ “สุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน” ในต าบลดีหลวง และต าบล
กระดังงา อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา4943309 สุขาภิบาลอาหารและ
การคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมีรายละเอียดการสร้างองค์ความรู้เรื่องสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มปัญหาสุขาภิบาลใน
ชุมชน, ความส าคัญและแนวทางการตรวจร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการ การ
ให้บริการตรวจร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ตามข้อก าหนดสุขาภิบาลของร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่าย
อาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยอาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ประจ าหลักสูตร และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดีหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกระดังงาร่วมเป็นวิทยากร  
 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงาน 
 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

-  นักศึกษามีคุณลักษณะของการเป็นผู้น าทางวิชาชีพสาธารณสุขที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

- นักศึกษาสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ การสังเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพของชุมชนได้
อย่างเป็นองค์รวม 

-  นักศึกษาสามารถวางแผน แก้ปัญหา และปฏิบัติงานสาธารณสุขร่วมกับชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ  

-  นักศึกษามีความสามารถในการให้บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้ 

-  นักศึกษามีทักษะกระบวนการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการสื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลที่เกิดกับอาจารย์ผู้สอน 

- อาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้
หลากหลายมิติมากข้ึน  

-  ท าให้อาจารย์ผู้สอนเป็นที่ยอมรับ และเกิดความเข้มแข็งในการท างานร่วมกับกับองค์กร/หน่วยงาน             
ที่เก่ียวข้อง/ชุมชน 
 ผลที่เกิดกับหลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัย  

- เกิดการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่หลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัย เนื่องจากกิจกรรมบูรณาการการเรียน
การสอนดังกล่าว ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการปฏิบัติ และน าไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในการให้บริการสาธารณสุข เพื่อ
การพัฒนาสุขภาพในชุมชน  

- เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการน าเสนอหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ ตลอดจนนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ชุมชน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการมีงานท าของ
นักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง 
การน าไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 จากผลการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาต่าง ๆ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมและก ากับให้อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย              
การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นรูปธรรมในรายวิชาของ
ตนเองให้มากยิ่งขึ้น 

2. เน้นย้ าให้อาจารย์ผู้สอนน าผลจากการประเมินของนักศึกษา และเสียงสะท้อนกลับจากแหล่งเรียนรู้           
ในชุมชน มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการสร้างสัมพันธภาพกับเครือข่ายในชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การข้อตกลงความร่วมมือกับ
องค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน (Memorandum of Understanding: MOU) ส าหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ 
ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
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หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
5.2-0-1 บันทึกข้อความขอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 1/2559,  2/2559  
5.2-0-2 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน            

และการประเมินผล 
5.2-0-3 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2559 และ 3/2559  
5.2-0-4 ระบบ TQF ออนไลน์ ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
5.2-0-5 รายรายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
5.2-0-6 ผลการประเมินความพึงพอใจตอ่การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.2-0-7 ตัวอย่างรายวชิาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย 
5.2-0-8 รายวิชาที่มีการใช้สื่อเทคโลโลยทีี่ทันสมัย เช่น LMS และ Classstart 
5.2-0-9 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5.2-0-10 ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาโครงการวิจัยในรายวชิา 4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์  
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไม่บรรล ุ
การวางระบบผู้สอนและกระบวน 
การจัดการเรียนการสอน 

3 ข้อ 
3 คะแนน 

2 ข้อ 
2 คะแนน 

3 ข้อ 
3 คะแนน 

3 ข้อ 
3 คะแนน 

   

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสามารถด าเนินการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนสอดคล้องตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 แม้ว่าหลักสูตรฯสามารถด าเนินการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนสอดคล้องตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 
แต่เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในรายวิชาต่างๆ ยังมีน้อย และมักเป็นรายวิชาเดิม 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะการด าเนินงานให้แก่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งจะท าให้
อาจารย์ผู้สอนมองเห็นความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 
 2. หลักสูตรควรจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ก่อนท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 
และ มคอ.4) เพื่อก าหนดและส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการในรายวิชาและผู้สอนรายใหม่ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P) 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและน าไปสู่การ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้
นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
วิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้  (assessment as learning) และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมายประการหลัง 
คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสม
ของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือ
ประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการ
ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่
หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแห่ง
ความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษา
สามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับ
ความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความส าคัญ
กับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที ่ม ีคุณภาพด้วยในการ
รายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 

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

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : นางสาวภชัชนก รัตนกรปรีดา โทรศัพท์  : 096-0945291 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรสสุคนธ์ ราชแก้ว  โทรศัพท์  : 089-9753711 
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เกณฑ์การประเมิน   
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไม่มีการน า
ระบบ
กลไกไปสู่
การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 

ผลการด าเนินงาน   

ผลการด าเนินงาน 
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการ
ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
เปูาประสงค ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรุงการสอนของอาจารย์
ผู้สอน อันจะน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) จนเกิดการเรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เพื่อน าไปพัฒนาหลักสูตรให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้นไป 
การวางแผน (P) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรก าหนดไว้ ดังนี้ 

 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) พร้อมทั้งก าหนดน้ าหนักของ
องค์ประกอบการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นของแต่ละรายวิชา เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนน าไปใช้ในการออกแบบ
การเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

 2. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.3 และมคอ. 4) ของแต่ละรายวิชา และก าหนดเกณฑ์วิธีการประเมินผลผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้
ครอบคลุมตามแผนการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง และ
เน้นนักศึกษามีส่วนร่วม พิจารณาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความหลากหลาย 
เหมาะสม สามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง เช่น ข้อสอบปรนัย-
อัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงาน
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ผลการด าเนินงาน 
จากการออกภาคสนาม มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มให้ได้มาตรฐานเดีย วกัน 
และก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดที่ชัดเจน มีการระบุข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัด
เกรดชัดเจน เพื่อพิจารณาการกระจายของเกรดที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของ
รายวิชา 

 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบและก ากับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้            
ที่อาจารย์ผู้สอนระบุไว้ในรายละเอียด  ของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ     
มคอ.4) ของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ 

 4. อาจารย์ผู้สอนน ารายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) ที่ผ่านการ
พิจารณาแล้ว น าไปให้กับนักศึกษาในวันแรกของการเปิดเรียน พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาทราบทั้งวัตถุประสงค์การ
สอน หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑ์การประเมิน และการตัดเกรด ฯลฯ และให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแนวทางการประเมิน และน าไปจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการ
พัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้อยู่เสมอ 
เช่น มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ การมีคลังข้อสอบ เป็นต้น โดยอาจารย์ผู้สอน
สามารถด าเนินการประเมินผลย่อยที่สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา และในกรณีที่นักศึกษาไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินใด อาจารย์ผู้สอนสามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาตนเองเพิ่มเติมและสอบซ่อมได้ใน
ระหว่างเรียน 

 5. ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการเรียนศึกษาอาจารย์ผู้สอนจะต้องด าเนินการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) เพื่อตรวจสอบและสรุปผลการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรื อไม่ เพื่อให้ได้
ข้อมูลในการน าไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในคร้ังถัดไป โดยอาจารย์ผู้สอนต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

 6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงานโดยภาพรวมของหลักสูตร และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรต่อไป โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
การด าเนินการ (D) 
 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

จากการด าเนินงานประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา และการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

1. อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ชัดเจนและเหมาะสม ดังที่ปรากฎในรายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และมคอ. 4) ของแต่ละรายวิชา ทั้งนี้เป็นเพราะอาจารย์ผู้สอน
ทุกท่านเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นอย่างดี และหลักสูตรมีระบบ
และกลไกการติดตาม ก ากับ และตรวจสอบผลการด าเนินงานที่ชัดเจน 

2. กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละรายวิชาด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินจากความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน พบว่า ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปี
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ผลการด าเนินงาน 
การศึกษา 2559 ของหลักสูตร มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีและดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50 – 5.00) 
และไม่มีข้อร้องเรียนใดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

 3. ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 
และ มคอ.6) เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ครบทุกรายวิชา ทั้งนี้เป็นเพราะการมีระบบและ
กลไกการสนับสนุน ติดตามและก ากับการด าเนินงานที่ชัดเจนเช่น มีระบบการแจ้งเตือน และมีการส่งข้อมูลผ่าน
ระบบ TQA ออนไลน์ เป็นต้น  

 6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เสร็จสิ้น
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน  
การน าไปปฏบิัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 

จากผลการด าเนินงานประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลการประเมินผู้เรียนและรายงานผลการด าเนินงานใน
ระดับต่างๆ ผู้เก่ียวข้องในระดับคณะ หลักสูตร โปรแกรมวิชาและผู้สอนได้น ามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/พัฒนา
แนวปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป  
  2. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและ
การจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นกลไกในการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ  
 

 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
5.3-0-1 5.3-0-1  รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) 
5.3-0-2 5.3-0-2  รายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
5.3-0-3 5.3-0-3  รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 – มคอ.6)  
5.3-0-4 5.3-0-4  รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

5.3-0-5  รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1/2559, 2/2559, 3/2559, 4/2559               
และ 5/2559 

5.3-0-5 5.3-0-6  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไม่บรรล ุ
การประเมินผู้เรียน 3 ข้อ 

3 คะแนน 
2 ข้อ 

2 คะแนน 
3 ข้อ 

3 คะแนน 
3 ข้อ 

3 คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.3 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินหลักสูตรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้รับพัฒนาทักษะในการด าเนินการประเมินผล
ด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งในเรื่องรูปแบบและวิธีการประเมิน เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในการประเมินการ
ด าเนินงานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควรมีการก าหนดวันที่หรือปฏิทินส าหรับการด าเนินการติดตาม
ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับหลักสูตรที่ชัดเจนเพื่อให้อาจารย์
สามารถน าไปวางแผนการด าเนินการได้เหมาะสมตามช่วงเวลานั้นๆ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ไม่มี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ (P) 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 
7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : นางสาวภชัชนก รัตนกรปรีดา โทรศัพท์  : 096-0945291 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรสสุคนธ์ ราชแก้ว  โทรศัพท์  : 089-9753711 

เกณฑ์การประเมิน 

- มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 0 
- มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.50 
- มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
- มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.50 
- มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.75 
- มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร

อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผนการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผนการรับนักศึกษา 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อติดตามผลการรับนักศึกษา 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 
100มีส่วนร่วมในการประชุม
ติดตามและจัดท า มคอ.3  

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมในการประชุม
การจัดท าและติดตาม การ

- บันทึกการประชุม
คร้ังที่ 1/2559 

- บันทึกการประชุม
คร้ังที่ 2/2559 

- บันทึกการประชุม
คร้ังที่ 3/2559 

- บันทึกการประชุม
คร้ังที่ 4/2559 

- บันทึกการประชุม
คร้ังที่ 5/2559 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
จัดท า มคอ.5 และการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์กระบวนการ
เรียนรู้  

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 
100มีส่วนร่วมในการประชุม
วางแผนการเตรียมความพร้อม
แก่นักศึกษา 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 
100 มีส่วนร่วมในการประชุม
ติดตามและจัดท า มคอ.7 

2. มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
หลักสูตรตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิ ต มี ร า ยละ เ อี ย ดขอ ง
หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

- มคอ.2   

3. มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
รายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาค 
สนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และมคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

- มีรายละเอียดของรายวิชาตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ครบ
ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน 

      * มคอ.3-4 ภาคเรียนที่ 
1/2559 จ านวนทั้งสิ้น 
32 รายวิชา 

      * มคอ.3-4 ภาคเรียนที่ 
2/2559 จ านวนทั้งสิ้น
32 รายวิชา 

- มคอ.3 และ มคอ.4   

4. จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา
และร าย ง านผลกา ร
ด าเนินการของประสบ 
การณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่ เปิ ดสอนให้ครบทุ ก
รายวิชา 

-  มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาตาม
แบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 
30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

      * มคอ.5-6 ภาคเรียนที่
1/2559 จ านวนทั้งสิ้น          
32 รายวิชา 

      * มคอ.5-6 ภาคเรียนที่ 
2/2559 จ านวนทั้งสิ้น    
32 รายวิชา 

- มคอ.5 และ มคอ.6   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
5. จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภาย 
ใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

- มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

- มคอ.7   

6. มี ก า ร ท ว น ส อ บ ผ ล 
สัมฤทธิ์ ของนั กศึ กษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.
3 และมคอ .4 ( ถ้ ามี ) 
อย่ างน้ อยร้ อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 
ท่านประชุมร่วมกันเพื่อทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 
- ท ว น ส อ บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2559 
- ท ว น ส อ บ ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2559 

- แบบทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ระดบั
รายวิชา 

- แบบทวนสอบ
ข้อสอบ 

  

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียน 
รู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- มีการพัฒนา/ปรั บปรุ งการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่ รายงานใน 
มคอ.7  ปีที่แล้ว 

- มคอ.7 (2558)  
- มคอ.7 (2559)  

  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก
คน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

- หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ใหม่
ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศและ
ให้การแนะน าการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร โดยมี
การแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงและ
มอบคู่มือส าหรับอาจารย์ 

- คู่มืออาจารย์
โปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้ 
รับการพัฒนาทางวิชา 
การ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

- อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

- รายละเอียดการ
พัฒนาตนเองของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
10. จ านวนบุคลากรสาย

สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

- หลักสูตรก าหนดให้บุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อไป 

-  มคอ.2 ว่าด้วยเร่ือง
การบริหารบุคลากร
สนับสนนุการเรียน
การสอน 

  

11. ระดับความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ปี สุ ด ท้ า ย /
บั ณ ฑิ ต ใ ห ม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

- ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรมีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

- รายงานสรุปผลการ
ประเมินความพงึ
พอใจของนักศึกษา
ปีสุดทา้ยที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

  

12. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ
บัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

- ผลการปะเมินความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.88 จากคะแนนเต็ม 5.00 

- รายงานสรุปผลการ
ประเมินความพงึพอ 
ใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่ 

  

จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5   5  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5   100  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้  12  
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน  12  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปนีี้(ที่ด าเนินการผ่าน)  100  
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ  
100 

5 คะแนน 

ร้อยละ 
100 

5 คะแนน 

ร้อยละ 
100 

5 คะแนน 

ร้อยละ 
100 

5คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.4 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ง 
ตลอดจนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านให้ความร่วมมือกับการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรเป็นอย่างดี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์ระดับรายวิชายังคงมีความหลากหลาย และแตกต่างกันไปในอาจารย์ผู้สอน
แต่ละคน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ควรมีการออกแบบกระบวนการทวนสอบในระดับรายวิชาให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากข้ึน ตลอดจน
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติให้กับอาจารย์ผู้ สอนทุกคน เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี ้ คะแนนประเมินตนเอง 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3 

5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 3.50 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต 

การคิดอัตราการคงอยู่
และอัตราการส า เร็ จ
การศึกษาของนักศึกษา
ในหลักสูตรยังไม่มีความ
เหมาะสม 

ท าให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาไม่ได้
สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริงของ
หลักสูตร 

เสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ให้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การนับจ านวน
นักศึกษาแรกเข้าใหม่ โดยอาจจะเริ่ม
นับจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนใน
หลักสูตรในวันแรกที่มีการจัดการเรียน
การสอนในภาคเรียนที่ 1 ของปีการ 
ศึกษานั้น 

นักศึกษาแรกเข้าใหม่ใน
แต่ละปีการศึกษายังมี
พ้ืนฐานความรู้ที่จะใช้ใน
กา รต่ อยอด รายวิ ช า
ต่างๆ ของหลักสูตรน้อย 

ท า ให้ การจัดการ เรี ยนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร โดยเฉพาะ
รายวิชาที่ต้องใช้ความรู้เดิมในการต่อ
ยอด อาจารย์ผู้สอนต้องย้อนกลับไปสอน
เนื้อหาพ้ืนฐานใหม่เพ่ือให้นักศึกษาต่อ
ยอดองค์ความรู้ต่อได้ ท าให้การจัดการ
เรียนการสอนไม่เป็นไปตามแผน ต้องมี
การจัดสอนเ พ่ิมนอกตาราง เ พ่ือให้
ครอบคลุมเนื้อหาของรายวิชา อีกทั้งยัง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จ
การศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ร่วมกับโปรแกรมวิชาฯ คณะฯ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ด าเนินการจัดโครงการปรับความรู้
พ้ืนฐานให้กับนักศึกษาใหม่ โดยเป็น
รายวิชาที่นักศึกษายังมีพ้ืนฐานน้อย
และเป็นรายวิชาที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
ต่อยอดรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร
เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาให้กับนักศกึษาใหม่  

นักศึกษาไม่มีความมั่นใจ
และขาดทักษะทางวิชาชีพ
ที่จ าเป็นส าหรับการน าไป 
ใช้ในการปฏิบัติงานทั้ง
การออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพฯ และการท างาน
ในอนาคต 

ท าให้นักศึกษาไม่มีความมั่นใจในตนเอง 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ทั้งการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ และ
การท างานในอนาคต ร่วมถึงส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นของหน่วยงานที่รับนักศึกษา
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ และหน่วย 
งานที่รับนักศึกษาเข้าท างาน 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ร่วมกับโปรแกรมวิชาฯ คณะฯ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการ
จัดท าแผนงานโครงการเพ่ิมพูนทักษะ
ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษามากขึ้น เพ่ือ
เป็นการสร้างความความมั่นใจและ
พัฒนาศั กยภาพทา งวิ ชาชีพของ
นักศึกษาให้เข้มแข็งมากขึ้น 

นักศึกษามีผลการเรียน
ต่ า ก ว่ า หลั ก เ กณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ท า
ให้ไม่สามารถลงทะเบียน
เรียนตามแผนการเรียน
ที่หลักสูตรก าหนดไว้ได้ 
แ ล ะ ใ น บ า ง ร า ย วิ ช า
นักศึกษามีผลการเรียน
เป็น I สูง 

นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผน 
การเรียนของหลักสูตร 

มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาติดตาม
ผลการ เ รี ยนของนั กศึ กษาอย่ า ง
ต่อเนื่องและวางแผนการเรียนร่วมกัน
กับนักศึกษา เพ่ือให้กระทบกับการ
เรียนตามแผนการเรียนน้อยที่สุด
หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนวาง 
แผนปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนใหม่ที่ท าให้นักศึกษามี
ผลงานเสร็จทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นแหล่งเรียนรู้ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯสิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน
ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด า เนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์

ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในคะแนนระดับใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : นางสาวจิตรวี  เชยชม  โทรศัพท์  :  089-4664534 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวรสสุคนธ์ ราชแก้ว  โทรศัพท ์ :  089-9753711 
 

เกณฑ์การประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

จากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย

มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
ระบบการด าเนินงานของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
เปูาประสงค์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ต ารา เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ และฐานข้อมูลเพื่อ
การค้นคว้า ฯลฯ ในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน และมีความทันสมัย  
การวางแผน (P) 
 ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีการวาง
แผนการจัดระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ดังนี้ 
 1. สิ่งสนับสนุนด้านกายภาพเช่น ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และระบบโสตทัศนูปกรณ์
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ จะมีการประชุมคณาจารย์เพื่อส ารวจและรับฟัง
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับปริมาณห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ตลอดจนบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ทั้งในด้านแสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นที่ใช้สอยในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอนแต่ถ้าหาก
ปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตได้มีการรองรับกับปัญหาดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนจากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น ในกรณีที่ห้องเรียนแออัดเกินไปกับจ านวน
นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการบันทึกขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียนผ่านฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 
หรือในกรณีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการไม่พร้อมใช้งาน ก็มีการจัดตั้งงบประมาณค่าซ่อมบ ารุงเพื่อการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวไว้ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นตามแบบฟอร์มแจ้ง/สั่งซ่อมครุภัณฑ์ ส่งผ่าน
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปส่วนระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียน เช่น 
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และไมโครโฟน เป็นต้น ถ้าเกิดมีปัญหาในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเจ้าหน้าที่จากศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ 
หรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง ให้มาช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้ได้ และถ้าหากระบบโสตทัศนูปกรณ์ดังกล่าวเสียไม่สามารถใช้การได้แล้ว อาจารย์ผู้สอนสามารถขอรับ
การสนับสนุนจากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอใช้เครื่องส ารองเป็น
การชั่วคราวก่อนได้จนกว่าระบบโสตทศันูปกรณ์ดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข (ซ่อมหรือซื้อใหม่) จนแล้วเสร็จนอกจากนี้
ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายอาคารและสถานที่ประจ าโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไว้ท าหน้าที่
ตรวจสอบความสะอาด เรียบร้อย ความพร้อมและปลอดภัยของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ตลอดการเรียนการสอนอีกด้วย 
 2. สิ่งสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ ส าหรับการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการประชุมส ารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านระบุชนิด จ านวน และคุณลักษณะเฉพาะ เสนอมายังโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อพิจารณาจัดท าแผนขอตั้งงบประมาณส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสนอผ่านคณะฯ 
เพื่อส่งต่อให้กับมหาวิทยาลัยพิจารณา หลังจากที่งบประมาณผ่านการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยแล้ว จะแจ้งกลับมา
ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  หลังจากนั้นโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จึงประชุมเพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยมี
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การแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับที่ชัดเจน และในแต่ละปีการศึกษาจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจเช็คพัสดุของโปรแกรมวิชา เพื่อตรวจเช็คปริมาณ ความพร้อมและสภาพการใช้งานของอุปกรณ์
ต่างๆ ด้วย นอกจากนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดระบบการ
เบิกจ่ายวัสดุโดยการให้อาจารย์ผู้สอนลงบันทึกการเบิกจ่ายวัสดุ  ท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบและเช็คยอดคงเหลือ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดหาเพิ่มเติมและทดแทน  ส่วนการเบิกใช้งานครุภัณฑ์ อาจารย์ผู้สอนสามารถท า
บันทึกข้อความแจ้งความประสงค์จะใช้ครุภัณฑ์มายังโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลังจากนั้นทางโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะจัดตารางการเบิกครุภัณฑ์ไว้ เพื่อให้อาจารย์สามารถเบิกไปใช้งานได้โดยไม่ซ้ าซ้อนกัน  
และต้องลงลายมือชื่อรับคืนไว้เป็นหลักฐาน  เพื่อง่ายต่อการติดตามและถ้าพบกรณีวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ 
เสีย หรือช ารุดไม่สามารถใช้งานได้  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้มีการรองรับกับปัญหาดังกล่าวโดยได้รับ
การสนับสนุนจากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
สงขลา จัดตั้งงบประมาณค่าซ่อมบ ารุงไว้เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้  โดยสามารถแจ้งผ่านแบบฟอร์มขอซ่อม
ครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แต่ถ้าวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์นั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือไม่
คุ้มค่ากับการซ่อม ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะด าเนินการแทง
จ าหน่ายโดยแจ้งผ่านแบบฟอร์มตารางสรุปรายการครุภัณฑ์ที่จะด าเนินการแทงจ าหน่ายรวมทั้งมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลไว้เพื่อน าไปใช้ในการวางแผนจัดหาครุภัณฑ์นั้นในปีงบประมาณต่อๆ ไป 
 3. สิ่งสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ต ารา เอกสาร 
สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ  ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้รับการสนับสนุนจากส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหาและอ านวยความสะดวกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร โดยการสร้างช่องทางผ่านเว็บไซต์ http://arit.skru.ac.th/arit/IntroForm_Index.phpให้อาจารย์และ
นักศึกษาสามารถเข้าแจ้งรายชื่อหนังสือ ต ารา เอกสาร สื่อ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนใน
หลักสูตร และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะด าเนินการจัดซื้อจัดหาให้ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมการ
สืบค้นแหล่ง/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งผ่านมายังโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และหลักสูตรตลอดจนผ่านทางเว็บไซต์http://arit.skru.ac.th/arit/index3.php ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากนี้ยังมีบริการคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (WIFI) และมีการจัดพื้นที่/สถานที่
ส าหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือท างานร่วมกัน มีบริการห้องบริการ
มัลติมีเดีย เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้/สื่อต่างๆ ที่หลากหลายตอบสนองความต้องการ
และความจ าเป็นได้อย่างแท้จริง แต่จากผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต ได้รับข้อมูลจากนักศึกษาที่สะท้อนผ่านอาจารย์ผู้สอน และสะท้อนผ่านการประเมินการสอนของอาจารย์
ว่า ทรัพยากรที่มีอยู่โดยเฉพาะหนังสือและต าราที่ทันสมัยยังมีจ านวนน้อย เนื่องจากศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขมี
ความก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและถึงแม้ว่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเข้าไปแจ้งรายชื่อหนังสือต ารา เอกสาร สื่อ และสิ่ งพิมพ์ต่างๆ 
ที่นักศึกษาต้องการไปยังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดหาให้ แต่เนื่องจากการ
ด าเนินการดังกล่าวต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติจึงเพิ่มแนวทาง
ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษาเพิ่มเติมคือ 
การขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ในโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ไปเข้าร่วมอบรม สัมมนา หรือพัฒนา
ตนเองด้านต่างๆ และได้รับเอกสารประกอบหรือเอกสารเผยแพร่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา มอบเข้า
สู่ห้องสมุดของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาของ
หลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
การด าเนินการ (D) 
 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้   
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การประเมินผลการด าเนินการ(C) 
 ในปีการศึกษา 2559  ที่ผ่านมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการประเมินผลการด าเนินการ
จัดระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน  โดยแบ่งเป็นด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

1. สิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ  เช่น ความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และระบบโสตทัศนูปกรณ์   
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 พบว่าข้อร้องเรียนเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนด้านกายภาพลดน้อยลง โดยอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษาของหลักสูตรให้ข้อมูลสะท้อนกลับว่า ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสูตรมีความเพียงพอและพร้อมใช้งานมากขึ้นและปัญหาบางประเด็นที่ประสบในปีการศึกษา 2558 
ได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้น เช่น สภาพแวดล้อมของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการร้อนอบอ้าวไม่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ก็ได้รับการแก้ไขโดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ แม้จะไม่ครบทุกห้องก็ตาม ปัญหาห้องเรียนอยู่ติดกับ
ห้องน้ าซึ่งส่งกลิ่นรบกวน หลักสูตรได้มีการแก้ไขโดยการแจ้งผ่านคณะกรรมการฝุายอาคารและสถานที่ของโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพประสานงานกับพนักงานบริการประจ าตึกให้มีการท าความสะอาดและตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอ เป็นต้น ส่วนปัญหาที่พบเพิ่มเติมในปีการศึกษานี้คือ ห้องเรียนร้อนส าหรับห้องที่ยังไม่มีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ ห้องเรียนที่อยู่ใกล้ถนนและตึกที่ก าลังก่อสร้างมีเสียงดัง ท าให้ความสามารถในการเรียนและความ
สนใจของนักศึกษาลดลง ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (ระบบเสียง) ประจ าห้องเรียนชั้นล่างของอาคาร 8 ไม่พร้อมใช้งาน
เนื่องประสบกับภาวะน้ าท่วม ส่งผลต่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษา 

2. สิ่งสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ  ในปีงบประมาณ 2559 ทางหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิตมีการด าเนินการตามระบบที่วางไว้ และมีครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรส าหรับการจัดการเรียนการสอน
เพิ่มเติมดังนี้1) กล้องจุลทรรศน์ชนิด phase contrast จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับน าไปใช้ในรายวิชาจุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยา 2) หุ่นจ าลองอาหารส าหรับน าไปใช้ในรายวิชาอาหารและโภชนาการส าหรับงานสาธารณสุข 3) ชุด
ทดสอบอาหาร (Food Test Kit) ส าหรับน าไปใช้ในรายวิชาสุขาภิบาลอาหาร 4)ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นส าหรับ
น าไปใช้ในรายวิชาบริบาลปฐมภูมิ 5) กล้องถ่ายรูปและวิดีโอ ชุดล าโพงเคลื่อนที่ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและ
โปรเจคเตอร์ ส าหรับน าไปใช้ในการท ากิจกรรม/การออกภาคสนามของนักศึกษา และส ารองไว้ใช้ในยามขาดแคลน 
เช่น ของเดิมเสียหายหรือส่งซ่อม เป็นต้น ซึ่งถึงแม้ว่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตจะได้รับการจัดสรรสิ่ง
สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ ในแต่ละปีการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ก็พบว่ายังไม่สามารถจัดสรรวัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ตามที่อาจารย์แต่ละท่านต้องการได้ทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมี
งบประมาณที่จ ากัดและครุภัณฑ์แต่ละชิ้นมีราคาค่อนข้างสูงนอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านความล่าช้าของขั้นตอนการ
ด าเนินการซ่อมครุภัณฑ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

3. สิ่งสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ต ารา เอกสาร 
สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในปีการศึกษา 2559 นักศึกษาสะท้อนผ่านอาจารย์ผู้สอนและสะท้อนผ่านการ
ประเมินการสอนของอาจารย์ ว่าทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ต ารา เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ มีเพิ่ม
มากข้ึน แต่สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวารสาร บทความ งานวิจัย และรายงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขยังคง
น้อยอยู่ ท าให้นักศึกษาต้องไปค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยใกล้เคียงอื่นๆ อีกทั้งระบบบริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (WIFI) ไม่ได้มีครอบคลุมทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส่วนพื้นที่ที่มีสัญญาณบางครั้งระบบก็
ไม่เสถียรหลุดบ่อย และไม่มีระบบ VPN ส าหรับเชื่อมต่อสัญญาณกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจากภายนอก ท าให้
เมื่อนักศึกษาอยู่นอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไม่สามารถเข้าใช้งานสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือ 
download ข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นสมาชิกได้  ท าให้นักศึกษาขาดช่องทางในการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในการต่อยอดองค์ความรู้ด้วยตนเองไป 
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ผลการด าเนินงาน 
การน าไปปฏบิัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 จากผลการประเมินและการรับฟังเสียงสะท้อนของปัญหา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการ
ด าเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 
            1. สิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ  จากการรับฟังปัญหาในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ 1) ห้องเรียนร้อนอบอ้าวและระบบโสตทัศนูปกรณ์ (ระบบเสียง) 
ประจ าห้องเรียนชั้นล่างของอาคาร 8 ไม่พร้อมใช้งานเนื่องประสบกับภาวะน้ าท่วม  หลักสูตรด าเนินการแจ้งผ่าน
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เสนอเรื่องถึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว2) ห้องเรียนที่อยู่ใกล้ตึกที่ก าลังก่อสร้างมีเสียงดัง หลักสูตรด าเนินการแจ้งผ่านโปรแกรมวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพให้เสนอเรื่องถึงส านักวิชาการและงานทะเบียนหลีกเลี่ยงการจัดห้องเรียนที่อยู่ใกล้ตึกที่ก าลัง
ก่อสร้าง/ประสานงานผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีติดต่อผู้รับเหมาก่อสร้างแจ้งก าหนดการก่อสร้างที่จะท า
ให้เกิดเสียงดังมากๆ เพื่ออาจารย์ผู้สอนจะได้เตรียมการในการขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียน 3) ห้องเรียนที่อยู่ใกล้ถนน 
หลักสูตรสะท้อนปัญหาผ่านช่องทางต่างๆ และขอรับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการจัด
ระเบียบที่จอดรถของอาจารย์และนักศึกษาให้เป็นระเบียบและเป็นที่เป็นทางมากข้ึน  

2.  สิ่งสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ ในปีการศึกษา 2559  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตได้มีการประชุมและอภิปรายร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อจัดล าดับความส าคัญและความ
จ าเป็นในการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับจัดการเรียนการสอนประจ าปีงบประมาณส่วนประเด็นความ
ล่าช้าของขั้นตอนการด าเนินการซ่อมครุภัณฑ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ทางหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ด าเนินการขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์ที่อยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการซ่อมจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ทดแทน  ส่วนครุภัณฑ์ชนิดใดที่ช่างประเมิน
ราคาซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าหรือไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้ว ทางหลักสูตรจะเสนอต่อโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เพื่อด าเนินการจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป 

3. สิ่งสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2559 จาก
ข้อมูลของนักศึกษาที่สะท้อนผ่านอาจารย์ผู้สอนและสะท้อนผ่านการประเมินการสอนของอาจารย์ พบว่าทรัพยากรที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ต ารา เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ มีเพิ่มมากขึ้น แต่สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
วารสาร บทความ งานวิจัย และรายงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขยังคงน้อยอยู่ ท าให้นักศึกษาต้องไปค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยใกล้เคียงอื่นๆ ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดย
ติดต่อประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือการ
ติดต่อโดยตรงเพื่อขอให้มีการจัดหาวารสาร บทความ งานวิจัย และรายงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขให้กับ
นักศึกษามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการติดต่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีการผลิตเอกสารทางด้าน
สุขภาพและสาธารณสุขเพิ่มเติมด้วย ส่วนปัญหาเกี่ยวกับระบบบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (WIFI) ที่ไม่ครอบคลุม
และไม่เสถียร ตลอดจนการไม่มีระบบ VPN ซึ่งท าให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าใช้งานสืบค้นฐานข้อมูลจากภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการแจ้งไปยังศูนย์
คอมพิวเตอรข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับส านักวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วางแผนจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา โดยออกแบบให้ไปท าแบบประเมินผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายในการเข้าถึงและจัดเก็บ
ข้อมูล 
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ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินการ(D) 
 หลักสูตรด าเนินการแจ้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาเข้าไปประเมินความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ http://passport.skru.ac.th/evaluate/ 
การประเมินการด าเนินการ(C) 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
           1. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.53เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14เพิ่มข้ึน
จากปีการศึกษา 2558 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2558 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
จะเห็นได้ว่าในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาต่อมีความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องจากปัญหาต่างๆ ที่พบเจอในปีการศึกษา 2558 ไม่ว่าจะเป็นสิ่ง
สนับสนุนด้านกายภาพ  ด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ได้รับการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
การน าไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม น าเข้าสู่การประชุมหลักสูตรเพื่อ
วางแผนปรับปรุง เพิ่มเติม และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาต่อไป 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
6.1-0-1 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คร้ังที่ 1/2559และ 4/2559 
6.1-0-2 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายอาคารและสถานที่ 
6.1-0-3 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 
6.1-0-4  คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2559-2560 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
6.1-0-5 แบบฟอร์มแจ้ง/สั่งซ่อมครุภัณฑ์ 
6.1-0-6 แบบส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับจัดการเรียนการสอน 
6.1-0-7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
6.1-0-8 แบบบันทึกการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
6.1-0-9 ตารางการใช้และแบบบันทึกการเบิกใช้ครุภัณฑ์ของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
6.1-0-10 แบบฟอร์มสรุปรายการครุภัณฑ์แทงจ าหน่าย 
6.1-0-11 เว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.1-0-12 หนังสือราชการที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดส่งมายังหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
6.1-0-13 เว็บไซด์แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์

ผู้สอน และนักศึกษา 
6.1-0-14 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
6.1-0-15 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน 
6.1-0-16 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2559 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2557 2558 2559 บรรลุ ไม่บรรล ุ

สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
2 ข้อ 

2 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
   

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดแข็ง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา จึงท าให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการและความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทางหลักสูตร
ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและอาจารย์ผู้สอนควรหาเครือข่ายความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม 
จุดที่ควรพัฒนา 

ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรยังมีความล่าช้า และไม่เพียงพอด้วย
งบประมาณที่จ ากัดของหลักสูตร และการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้มากข้ึน และเพิ่มช่องทางในการรับฟัง
ข้อคิดเห็น ปัญหา หรือข้อเสนอแนะต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ตา่งๆ ตลอดจนมีกระบวนการรับมือกับปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นไว้อย่างเป็นระบบและตอ่เนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถกระท าได้ทันท่วงที 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 
 
1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับจาก
การเสนอแนะจากผู้ประเมิน 

ความเห็นของประธานหลกัสูตรต่อข้อคิดเห็น
หรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 

การน าไปด าเนินการเพ่ือการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

   
   
 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

การประเมินจากผู้ที่
ส าเร็จการศึกษา 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผล
การประเมิน 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์
ต่อผลการประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

    
    
 
3.สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

กระบวนการ 
ประเมิน 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผล
การประเมิน 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์
ต่อผลการประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

    
    
 
 

กระบวนการประเมิน ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผล
การประเมิน 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์
ต่อผลการประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

    
    
 

หมวดที ่7การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบันที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั 
ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
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หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี2560 
 

แผนการด าเนนิงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ิมเติม 

30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชา 

จัดท าแผนงานโครงการสอนปรับพ้ืนฐานความรู้ให้กับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 

31 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีร่วมกับ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเน้นการจัดการเรียนการสอน
ที่ให้นักศึกษามีเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง  เช่น 
การศึกษาดูงาน การศึกษาชุมชน 

31 มีนาคม2560 อาจารย์ผู้สอน 

 
2. ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผล
ที่ไม่สามารถด าเนินได้ส าเร็จ 

แผนการปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลา เพ่ือให้สามารถ
ใช้เปิดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2560 

31 ธันวาคม 2559 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ส าเร็จ 
 

แผนจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ิมเติม 

30 กันยายน 2560 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรแลคณะ
กรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชา 

ส าเร็จ 
 

แผนจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม
ในการเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยว 
ชาญมาให้ 

30 กันยายน 2560 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรแลคณะ
กรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชา 

ส าเร็จ 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบท่ี 6 
 

จุดเด่น 
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การ

บริหารอาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนและต่อเนื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตทุกคนมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอนในการบริหารหลักสูตร 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นทุกปีต่อเนื่องมา 
3 ปี (2557-2559) อีกทั้งมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุขมาก่อน จ านวน 2 
คน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางที่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ก าหนดไว้ในแผนฯ ของสภาฯ และร่าง มคอ.1 ที่
ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุขมาก่อนไม่
น้อยกว่า 2 ใน 5 คน 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบการรับนักศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับระเบียบการรับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยท าให้ได้นักศึกษาที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตร และมีกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมก่อน
การเข้าศึกษาของนักศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวเพื่อการเรียนในหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต
อย่างมีความสุขมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่เป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ให้แก่นักศึกษา 

- มีช่องทางต่างๆ ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะ ปรึกษา หรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ ทั้งการเข้ามา
ร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือทางโซเชียลมีเดีย  โดยสอดคล้องกับผลประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการให้ค าปรึกษาวิชาการ แนะแนวการใช้ชีวิตที่หลากหลาย นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเข้าพบ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิตมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนมีการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงโดยการน านักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้นักศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของหลักสูตร ส่วนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่แหล่งงาน
และผู้ใช้บัณฑิตต้องการ และด าเนินงานติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรในการรับทราบ
ข้อมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่แหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตต้องการมากขึ้น เพื่อจะได้ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาของหลักสูตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของแหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกที่ท าให้นักศึกษาของหลักสูตรรู้จักแหล่งงานที่ตนเอง
สามารถเข้าไปท างานได้ภายหลังส าเร็จการศึกษา เช่น การส่งนักศึกษาออกสังเกตการณ์ในหน่วยบริการต่าง ๆตลอด
ระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร อีกทั้งยังมีจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา เช่น โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพ 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ให้มีความทันสมัย ลุ่มลึกในสาสตร์ และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน รวมถึงสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีการด าเนินการก าหนดอาจารย์ผู้สอน 
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน
สอดคล้องตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดชัดเจนและต่อเนื่องตลอดจนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านให้
ความร่วมมือกับการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นอย่างดี 
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จุดเด่น 
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วม

ของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
และความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทางหลักสูตรยังได้รับการ
สนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นอกจากนี้ คณาจารย์ในหลักสูตรฯ 
และอาจารย์ผู้สอนมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่ นมหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการที่จะขอความร่วมมือในการใช้เครื่องมือเฉพาะ
ทางที่ทันสมัยและมีราคาแพง ท าให้สามารถทดแทนการใช้ครุภัณฑ์ในกลุ่มนี้ได้ 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

- เพิ่มจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 
- ส่งเสริมใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ครบทุกคน 
- ส่งเสริมใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ยื่นผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการ 
- การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีน้อย 

- ช่องทางการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักเรียนที่สนใจมาเรียน อาจเนื่องมาจากนกัเรียนใน
โรงเรียนต่างๆไม่ทราบเก่ียวกับหลักสูตร บางส่วนทราบข้อมูลจากรุ่นพี่ที่ไปออก road show ท าให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับ
หลักสูตรไม่ครบถ้วน  

- การคิดอัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรยังไม่มีความเหมาะสม ท าให้
ผลลัพธท์ี่ไดไ้ม่ไดส้ะท้อนผลการด าเนินงานจริงของหลักสูตร และความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อหลักสูตรยังอยู่ใน
ระดับที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น 

- การเข้าประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตร อยู่ที่ร้อยละ 39.18 ของบัณฑิตที่
มีงานท า ถือว่าอยู่ในระดบัน้อย ซึ่งอาจท าให้หลักสูตรมีข้อมูลไมเ่พียงพอต่อการน าไปพัฒนาเพิ่มเติมส่วนที่ขาดของ
นักศึกษาได ้

- แม้ว่าหลักสูตรฯสามารถด าเนินการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนสอดคล้องตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตร
ก าหนด แต่เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในรายวิชาต่างๆ ยังมีน้อย และมักเป็นรายวิชาเดิม 

- กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์ระดับรายวิชายังคงมีความหลากหลาย และแตกต่างกันไปในอาจารย์ผู้สอน
แต่ละคน 

- ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรยังมีความล่าช้า และไม่เพียงพอด้วย
งบประมาณที่จ ากัดของหลักสูตร และการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 
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ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงายฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
1. นางสาวสุรัตน์สวดี  แซ่แต้  ลายเซ็น ...........................................วันที่รายงาน 24 กรกฎาคม 2560 
2. ดร.วรพล  หนูนุ่น   ลายเซ็น ...........................................วันที่รายงาน 24 กรกฎาคม 2560 
3. นางสาวภชัชนก  รัตนกรปรีดา ลายเซ็น ...........................................วันที่รายงาน 24 กรกฎาคม 2560 
4. นางฤดีดาว  ชา่งสาน  ลายเซ็น ...........................................วันที่รายงาน 24 กรกฎาคม 2560 
5. นางสาวธมนวรรณ ตะสยั  ลายเซ็น ...........................................วันที่รายงาน 24 กรกฎาคม 2560

  

ประธานหลักสตูร : นางสาวสุรตัน์สวดี  แซ่แต ้ 

ลายเซ็น ...........................................................................................วันที่รายงาน 24 กรกฎาคม 2560 

เห็นชอบโดย :  นางสาวนพมาศ  ร่มเกตุ (ประธานโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  

ลายเซ็น ...........................................................................................วันที่รายงาน 24 กรกฎาคม 2560 

เห็นชอบโดย : ดร.นิศากร วิทจติสมบูรณ์ (รองคณบดฝีุายวชิาการและประกนัคุณภาพ) 

ลายเซ็น ...........................................................................................วันที่รายงาน 24 กรกฎาคม 2560 

เห็นชอบโดย :  ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ลายเซ็น ..........................................................................................วันที่รายงาน 24 กรกฎาคม 2560 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบณัฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบคุคลภายนอก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       จากผลการด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปี
การศึกษา 2559 มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ ได้แก่              
1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ 
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ีที่  1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน บรรล ุ ผ่าน 

 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ระดับ
4.51 

 
ค่าเฉลี่ย 4.69 

บรรล ุ 4.69 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญา
ตรี )  ร้ อยละของบัณฑิ ต
ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป ี

ร้อยละ 
80 

143 

X 100 = 100 % 

บรรล ุ 5 คะแนน 

143 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต เฉลี่ยรวม 4.85 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ
นักศึกษา 

4 ข้อ 4 คะแนน บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษา 

4 ข้อ 4 คะแนน บรรล ุ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ท่ีเกิด
กับนักศึกษา 

4 ข้อ 3 คะแนน ไม่บรรล ุ 3 คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3.67  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย ์

4 ข้อ 4 คะแนน บรรล ุ 4  คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย ์

 
รวม 3.33 คะแนน 

- ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

20 
2 X 

100 = 40 % บรรล ุ 5 คะแนน 
5  

- ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

60 
0 

X 100 = 0 % ไม่บรรล ุ 0 คะแนน 
5 

- ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

20 
1.60 

X 100 = 32 % บรรล ุ 5 คะแนน 
5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับ
อาจารย ์

4 ข้อ 4 คะแนน บรรล ุ 4  คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 3.78 คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

3 ข้อ 3 คะแนน บรรล ุ 4  คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การวาง
ระบบผูส้อนและกระบวน 
การจัดการเรยีนการสอน 

3 ข้อ 3 คะแนน บรรล ุ 3  คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมิน
ผู้เรยีน 

3 ข้อ 3 คะแนน บรรล ุ 3  คะแนน 

ตั วบ่ ง ชี้ ที่  5 . 4  ผ ลกา ร
ด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ 

5 ข้อ 

 
12ข้อ 

 
X 

 
100 

 
= 

 
100 % 

 
บรรล ุ

 
5 คะแนน 

12 ข้อ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เฉลี่ยรวม 3.575 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

4 ข้อ 4 คะแนน บรรล ุ 4  คะแนน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 4 คะแนน 
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ตาราง 2 วิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 1 
การก ากับ
มาตรฐาน 

 
ผ่าน  ได้มาตรฐาน 

 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 
บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค์

ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2 - - 2.1,2.2  4.85  

องค์ประกอบท่ี 3 
นักศึกษา 

3 3.1,3.2,3.3 - -  3.67 

องค์ประกอบท่ี 4 
อาจารย์ 

3 4.1,4.2,4.3 - -  3.78 

องค์ประกอบท่ี 5 
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

4  5.2,5.3,5.4   3.50 

องค์ประกอบท่ี  6 
สิ่งสนับสนนุการ
เรียนรู้ 

1  6.1 -  4 

รวม 13 7 4 2  3.93 
ผลการประเมิน      ดี 

 

 
ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2-6 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 
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