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คํานํา 
 
 รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ใหมีระบบและกลไกการดําเนินงานตาม
ระบบที่กําหนดไวอยางตอเนื่องนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  2) ใหทราบผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง สําหรับเปน
ขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปถัดไป และ 3)  ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนและ
ถูกตอง สําหรับการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมตอไป 

  สาระสําคัปประกอบดวย บทสรุปผูบริหาร บทนํา ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน  ผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา/ระดับหลักสูตร ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ ชวงเวลาที่รายงานสําหรับตัวบงชี้นับตามป
การศึกษา 2562 เปนชวงการดําเนินงานระหว างวันที่  1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2563                
รวมถึงขอมูลอื่น ๆ ที่เปนประโยชนตอการบริหารหลักสูตรตามแบบฟอรม มคอ.7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ตามวัตถุประสงคของการจัดทํารายงานผลการดําเนินพบวามีคาเฉลี่ย 3.29 คะแนน โดยรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้
หลักสูตรไดรับการรวมมืออยางดียิ่งจากคณาจารยและบุคลากรในการขับเคลื่อนภารกิจสําคัปของหลักสูตร ใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายสําหรับตัวบงชี้ที่ไมสามารถบรรลุผลในปนี้หลักสูตรจะรวมกันหาแนวทางการพัฒนาพรอมทั้งนํา
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 
 

                                                                                      
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. คันธมาทน กาปจนภูมิ) 
ประธานหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   
18 มิถุนายน 2563 



 



ii 
 

สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา i 
  

สารบัญ ii 
บทสรุปสําหรบัผูบริหาร 1 
  

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 3 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 3 
 องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 6 
  ตัวบงชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ 
                   กําหนดโดย สกอ 

6 

  

หมวดที่ 2 อาจารย 12 
 องคประกอบที่ 4 อาจารย 12 
  ตัวบงชีท้ี่ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย 12 
  ตัวบงชีท้ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย 20 
  ตัวบงชีท้ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 28 
  

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑติ 30 
 องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 31 
  ตัวบงชีท้ี่ 3.1 การรับนักศึกษา 31 
  ตัวบงชีท้ี่ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 32 
  ตัวบงชีท้ี่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 36 
 องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 40 
  ตัวบงชีท้ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา   
                                       แหงชาต ิ

40 

  ตัวบงชีท้ี่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโท
                   ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

41 

  

หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 45 
 องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 49 
  ตัวบงชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร 49 
  ตัวบงชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 50 
        ตัวบงชีท้ี่ 5.3 การประเมินผูเรียน 57 
        ตัวบงชีท้ี่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                   ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

60 

  

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 65 
 องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 65 
  ตัวบงชีท้ี่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 65 
หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น 68 
  



iii 
 

 หนา 
หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 69 
  

หมวดที่ 8 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 70 
  

สรุปผลการประเมินคุณภาพ 73 
ตาราง 1 ตารางสรปุคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 74 
ตาราง 2 ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสตูร 
ภาคผนวก 

76 
78 
 

  

บรรณานุกรม   86 
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
           
   
          
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3 

 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ระดบัปริญญาโท) สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2562 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. ขอมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน (25491641111177) 
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

    ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)     :  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
    ชื่อหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Public Health Program in Community Health      

    1.3 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2556 
เปนหลักสูตรที่ไดมีการปรับปรุงจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
พุทธศักราช 2549 ที่เปดสอนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2550 จัดตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความจําเปนในการพัฒนา
ทองถิ่น และเพ่ือใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 5 คน ซึ่งทุกคนมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาที่สัมพันธ 
โดยมีศักยภาพในการดําเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษามีคุณภาพตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เปนผูนําดาน
สุขภาพของชุมชน และมีวิถีชีวิตเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม 2) มีความรูความเขาใจระบบชุมชน และสามารถวิจัย
แกไขปญหาสุขภาพชุมชน ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค 3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
ความสามารถประยุกตองคความรูตาง ๆ กับชุมชน เพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอยางบูรณาการ  
4) มีความสามารถในการประเมิน วิเคราะห สังเคราะห และวางแผน จัดการกับปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
ชมุชนไดอยางเหมาะสม และ 5) มีความสามารถพัฒนาตนเองทั้งดานวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นได  

ทั้งนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2556 
ไดมีการรับทราบการใหการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2557 ใหเปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนถึงปจจุบันตามปรัชญาของ
หลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของกับสุขภาพใหเปนผูมีความสามารถพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม  
ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค โดยเนนการบูรณาการและการมีสวนรวม 
 

2. ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปที่ผานมา 

ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
ชองทางการประเมินความพึง
พอใจของผู ใชบัณฑิตระดับ
ปริญญาโท 

ปรับปรุงชองทางในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโท โดยใช 
Google form สงในระบบออนไลน ทําใหอัตราตอบกลับของผูใชบัณฑิตสูงขึ้น 

การวางแผนเผยแพรผลงานวิจัย
ของนักศึกษา 

จากการที่อาจารยที่ปรึกษาวางแผนการเผยแพรผลงานวิจัยกับนักศึกษา ทําใหนักศึกษา
สวนหน่ึงสามารถเผยแพรผลงานวิจัยกอนสอบปองกันวิทยานิพนธได   

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการในปริมาณ
นอย  และร อยละ  80  ของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวนของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มขึ้น สวนการขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยังคงเดิม เพราะยังอยูใน
ระหวางกระบวนการผลิตผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
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ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การดําเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
การติดตามความกาวหนาการ
ทําวิทยานิพนธของนักศึกษา 
และความล าช าของการจบ
การศึกษาของนักศึกษาตาม
แผนของหลักสูตร 

นักศึกษาสวนใหญรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธใหทางหลักสูตรทราบ 
แตยังคงไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามแผนได เนื่องจากนักศึกษาหลายคนตอง
ปฏิบัติหนาที่ในการปองกันควบคุมโรคโควิด-19 จึงไมสามารถแบงเวลาใหกับงาน
วิทยานิพนธ 

ยังไมมีขอมลูวิทยานิพนธ ฉบับ
เต็ม (Full text) ในฐานขอมูล
ของสํานักวิทยบริการและระบบ
สารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการจัดทําฐานขอมูลวิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุข

ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับเต็มแลว 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลายงั
ไมไดเปนสมาชิกของ
ฐานขอมูลงานวิจัยในระดับ
นานาชาต ิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาบอกรับการเปนสมาชิกของฐานขอมูลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติแลว  

 
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
 

   3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 
1 นายชาญชัย เรืองขจร รองศาสตราจารย(สาขา

วิทยาศาสตรสุขภาพ) 
ค.ม. พลศึกษา 
กศ.บ. พลศึกษา (เกียรติ
นิยม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2523 
2517 

2 นายยุทธพงศ หลี้ยา อาจารย ปร.ด. ชีวเวชศาสตร 
วท.บ. ชีววิทยา 

ม.สงขลานครินทร 
ม.สงขลานครินทร 

2553 
2543 

3 นางจีราพัชร พลอยนิล
เพชร 

อาจารย ปร.ด. ชีวเวชศาสตร 
วท.บ. ชีววิทยา  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

ม.สงขลานครินทร 
ม.สงขลานครินทร 

2553 
2546 

4 น.ส.อมรรัตน แมกไม
รักษา 

รองศาสตราจารย 
(สาขาสถิติ) 

พบ.ม. สถิติประยุกต 
กศ.บ.คณิตศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒน-บริหาร
ศาสตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ- 
บางแสน 

2529 
 

2520 

5 นางทิพยวัลย เรืองขจร รองศาสตราจารย 
(สาขาสุขศึกษา) 

ค.ม. พลศึกษา 
กศ.บ. พลศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2524 
2513 

 
 

 3.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร (ชุดปจจบุัน) 
 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่จบ 
1 นางคันธมาทน กาญจนภูมิ 

 
ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. ชีววิทยาโมเลกุลและ

ชีววิทยาสารสนเทศ 
วท.ม. สัตววิทยา 
วท.บ. ชีววิทยา 

ม.สงขลานครินทร 
 
ม.สงขลานครินทร 
ม.สงขลานครินทร 

2552 
 

2542 
2537 

2 น.ส.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต อาจารย ส.ด. โภชนาการสาธารณสุข 
(นานาชาติ) 
วท.ม. ชีวเคมี 

ม.มหิดล 
 
ม.สงขลานครินทร 

2557 
 

2549 
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ลําดับ ชื่อ-สกลุ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปที่จบ 
วท.บ.ชีววิทยา ม.มหิดล 2546 

3 นายยุทธพงศ หลี้ยา อาจารย ปร.ด. ชีวเวชศาสตร 
วท.บ. ชีววิทยา 

ม.สงขลานครินทร 
ม.สงขลานครินทร 

2553 
2543 

4 นายวันฉัตร ศิริสาร อาจารย Ph.D. Medicine 
 
M.Sc. Medical 
Microbiology 
วท.บ. ชีววิทยา 

The University of 
Manchester 
The University of 
Manchester 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2561 
 

2557 
 

2554 
5 นางจีราพัชร พลอยนิลเพชร อาจารย ปร.ด. ชีวเวชศาสตร 

วท.บ. ชีววิทยา (เกียรตินิยม
อันดับ 1) 

ม.สงขลานครินทร 
ม.สงขลานครินทร 

2553 
2546 

 
4. อาจารยผูสอน  
 
 4.1 อาจารยประจํา 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 
1)  ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต ส.ด. (โภชนาการสาธารณสุข) 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 

2) ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 
3) ดร.วรพล หนูนุน ปร.ด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 

   4)  ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร) 4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 
   5) ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ ปร.ด. (ชีววิทยาโมเลกุลและ

ชีววิทยาสารสนเทศ) 
4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 

   6) ผศ.ดร.สุระพรรณ จุลสุวรรณ ปร.ด. (เศรษฐศาสตร) 4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 
   7) ดร.มุมตาส มีระมาน ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 
   8) ผศ.ดร. อิสระ ทองสามส ี ปร.ด. (การจัดการ) 4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 
   9) ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณภาพ) 
4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 

 10) ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 

 

4.2 อาจารยพิเศษ   

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาการที่สอน 
1)  ดร. กิตติพร เนาวสุวรรณ ศ.ด. (บริหารการศึกษา)  4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 
2) ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ Ph.D. (Human Resource 

Management) 
4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 

3) ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก ปร.ด. (การจัดการสิ่งแวดลอม) 4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 
   4)  ดร.กัลยา ตันสกุล PhD. (Psychology)  4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 
   5) ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน ปร.ด. (การพยาบาล) 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 

   6) ดร.เบญฑิรา รัชตพันธนากร ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย)    4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 
   7) ผศ.ดร.ณัฐศิษฐ สุวรรณวัฒน ปร.ด. ((วิทยาศาสตรการออก

กําลังกายและการกีฬา (จิตวิทยา
การออกกําลังกายและการกีฬา)) 

4966905 วิทยานิพนธ  (Thesis) 
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6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่หลักสําคัญประการหนึ่งคือการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ โดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา
และเกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการ
พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและไดประกาศใช
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ มาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงศึกษา ธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับตางๆ พ.ศ. 2548 และประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เพื่อ
ประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เปนสวนหนึ่งของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐาน
การศึกษา  โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปดดําเนินการหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุงลวนใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
พ.ศ.2548 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 เปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังกลาว   
 ในการควบคุมกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่ไดประกาศใชเมื่อ พ.ศ. 2548 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกลาวแยกเปนหลักสูตรที่ใชเกณฑมาตรฐานหลักสูตรดังนี้ 
 

1. เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 3 ขอ 
2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 11 ขอ  

2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 5  ขอ 
2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑดังกลาว 10 ขอ 

 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
เกณฑมาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2548 (สําหรับหลักสตูรปริญญาโท) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
ผาน 

ไม
ผาน 

3  1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ดังนี้  
    1. ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
    2. ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
    3. ดร.ยุทธพงศ หลี้ยา 
    4. ดร.วันฉัตร ศิริสาร 
    5. ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร 

- คําสั่งแตงตัง้อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยผูรับผิด 
ชอบหลักสูตรประจาํ 
ปการศึกษา 2562 

- เอกสารการเปลี่ยน 
แปลงอาจารยผูรับ 
ผิดชอบหลักสูตรที่



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
ผาน 

ไม
ผาน 

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ และนาํเสนอ 
สกอ.  

3  2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
 มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน 

- เอกสารการเปลี่ยน 
แปลงอาจารยผูรับ 
ผิดชอบหลักสูตรที่
สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ และนาํเสนอ 
สกอ.  

3  3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงรอง
ศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชานั้นหรือสาขาที่สัมพันธกันจํานวนอยางนอย 
3 คน 
 

-  คําสั่งแตงตั้งอาจารย  
   ผูรับผิดชอบหลักสูตร   
 และอาจารยผูรบัผิดชอบ  
  หลักสูตรประจาํปการ   
  ศึกษา 2562 
- เอกสารการเปลีย่นแปลง  
  อาจารยผูรบัผิดชอบ 
  หลักสูตรทีส่ภา    
   มหาวทิยาลัยอนุมัติ    
  และนาํเสนอ สกอ.  

3  4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน 
- อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไม

ต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 
และ 

- มีประสบการณดานการสอน และ 
- มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

- เอกสารแสดงขอมูล 
Curriculum Vitae 
(CV) ของอาจารย
ผูสอน 

 

3  5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ 
- เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และ 

-    มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ 
     ปริญญา  
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักทุกคนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรดังนี้ 

  1. ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
  2. ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
  3. ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร 

- คําสั่งแตงตัง้กรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ 
- เอกสารขอมูล 

Curriculum Vitae 
(CV) ของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

8 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
ผาน 

ไม
ผาน 

  4. ผศ. ดร. อิสระ ทองสามสี 
  5. ผศ.ดร.สุระพรรณ จุลสุวรรณ 
  6. ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย  
  7. ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ 
  8. ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
  9. ดร.วรพล หนูนุน 

     10.  ดร.มุมตาส มีระมาน    
3  6. คุณสมบัตขิองอาจารยทีป่รึกษาวิทยานิพนธรวม (ถาม)ี 

-  เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและ 
-  มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมทุกคนเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ดังนี้  

1. ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
2. ดร.วรพล หนูนุน 
3. ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
4. ดร. ภราดา อุทโท 

5. ดร.กิตติพร เนาวสุวรรณ 
6. ดร.นิรชร ชูติพัฒนะ 
7. ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรโก 
8.  ดร.กัลยา ตันสกุล 
9.  ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน 
10.ดร.เบญฑิรา รัชตพันธนากร 
11.ผศ.ดร.ณัฐศิษฐ สุวรรณวัฒน 

- คําสั่งแตงตั้งกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
- เอกสารขอมูล 

Curriculum Vitae 
(CV) ของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม 

3  7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
- อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทาหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํ ากวารอง
ศาสตราจารย ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและ 

- มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

อาจารยผูสอบวิทยานิพนธทุกคนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ดังนี้  
  1. ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
  2. ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
  3. ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
  4. ผศ. ดร. อิสระ ทองสามสี 
  5. ผศ.ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ 

- คําสั่งแตงตัง้คณะ 
กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ  
- เอกสารขอมูล 

Curriculum Vitae 
(CV) ของอาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

9 

 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
ผาน 

ไม
ผาน 

  6.   ดร.อัญชลี พงศเกษตร 
  7. ดร.กิตติพร เนาวสุวรรณ 
  8. ผศ.ดร.ณัฐศิษฐ  สุวรรณวัฒน 

       9. ดร.กัลยา ตันสกุล 
     10. ดร.ชัดเจน จันทรพัฒน 
     11. ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ          (เปนกรรมการสอบโดยตําแหนง) 

3  8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 
(เฉพาะแผน ก เทานั้น) 
ต อง เปนรายงา นสืบ เนื่ อ งฉบับ เต็ ม ในการประชุมทางวิ ช ากา ร 
(proceedings) หรือวารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการซึ่งอยูในรูปแบบเอกสาร
หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร คาน้ําหนัก 
น.ส.พัฒนชินี  

สันติกาญจน 

พฤติกรรมการปองกัน
ตนเองของสมาชกิใน
ครอบครัวผูปวยโรค
เรื้อนในจังหวัด
นราธวิาส 

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ปที่ 
11 ฉบับที่ 3 กันยายน - 
ธันวาคม 2562 

0.80 

น.ส.ยุภาวดี คงดํา การศกึษาระบบบรกิาร
การแพทยฉกุเฉินตาม
การรับรูของ
ผูปฏิบัติงานการแพทย
ฉุกเฉินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดพัทลุง 

การประชุมหาดใหญวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง
ที่ 10 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 

0.20 

น.ส.อาซูรา  รีเด็ง ปจจัยที่มีผลตอภาวะ
น้ําหนกัต่ํากวาเกณฑ
ของเดก็แรกเกิด – 5 ป 
ในอําเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

การประชุมหาดใหญวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง
ที่ 10 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 

0.20 

น.ส.นิสรีน  สาเระ ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกของสตรี 
อําเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 

การประชุมหาดใหญวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง
ที่ 10 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 

0.20 

นายธีรศกัดิ์       

ศรีพิทกัษ 

ปจจัยที่มีความสัมพนัธ
ตอความรอบรูดาน
สุขภาพเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริโภค
อาหารและการออก
กําลังกายเพือ่ปองกัน
โรคอวนของนกัเรียน
วัยรุน จังหวัดยะลา 

การประชุมหาดใหญวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง
ที่ 10 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 

0.20 

นายสราวุธ อัมพร ประสิทธผิลของการ
พัฒนาการมีสวนรวม
ของผูดแูลเดก็ในการ

การประชุมหาดใหญวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้ง
ที่ 10. วันที่ 12-13 กรกฎาคม 

0.2 

- มคอ.2 
- ขอบังคับมหาวิทยาลยั
ราชภัฏสงขลา วาดวย
การจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
เรื่องผลงาน
วิทยานิพนธ 
- บทความวิชาการของ
ผูสําเร็จการศึกษา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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10 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
ผาน 

ไม
ผาน 

ปองกันควบคุมโรคมือ
เทาปากของศนูยพัฒนา
เด็กเล็กอําเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา. 

2562, มหาวิทยาลัยหาดใหญ. 

น.ส.รุสดา       

ดอเลาะ 

ผลของการรมไอน้ํา
สมุนไพรรวมกับการ
รักษาพยาบาลปกติใน
ผูปวยปอดอุดกัน้เรื้อรัง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตรวิจัย ครั้งที่ 6  
ระหวางวันที่ 18-19 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม
หรรษา เจบี หาดใหญ จังหวัด
สงขลา 

0.20 

น.ส.เจะสุไรดา  

ดือเระ 

ผลของการฝกการ
หายใจและการพอกยา
เย็นตอความดันโลหิต
ในผูสูงอายุทีเ่ปนโรค
ความดันโลหิตสูง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตรวิจัย ครั้งที่ 6  
ระหวางวันที่ 18-19 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม
หรรษา เจบี หาดใหญ จังหวัด
สงขลา 

0.20 

น.ส.นวลพรรณ 

ทองคุปต  

ปจจัยที่มีความ สมัพันธ
ตอพฤตกิรรมการใช
สมุนไพรในงาน
สาธารณสขุมูลฐานของ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน(อสม.)            
ในอําเภอตากใบ 
จังหวัดนราธิวาส 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
ครั้งที่ 12 วันที่ 20 ตุลาคม  
2562มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต. 

0.20 

 
3  9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดบั

บัณฑิตศึกษา 
วิทยานิพนธ : อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 5 คน 
 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รายชื่อนกัศึกษา 
ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 1. น.ส.รอซีกีน สาเระ 

2. น.ส.เสาวณีย เทศนุย 
3. น.ส.อัยลดา มุสลีมาณุกูล 
4. น.ส.มลฑิรา สายวารี 

ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร 1. น.ส.นวลพรรณ ทองคุปต 
2. น.ส.โรสนานี เหมตระกูลวงศ 

ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 1. น.ส.วราพรรณ ไหมเหลือง 
2. น.ส.นารีมะห แวปูเตะ 
3. น.ส.อภิวดี อินทเจริญ 

ผศ.ดร.สุระพรรณ จุลสุวรรณ 1. นายภีษกร สุขขะ 
2. น.ส.สารียะห เลาะแมง 
3. นางดรัลพร เมฆฉาย 

ดร.มุมตาส มีระมาน 1. นางสากีนะ มะยี 
ผศ.ดร. อิสระ ทองสามสี 1. นายธีรศักดิ์ ศรีพิทกัษ 

2. น.ส.นริษฎา ชูรักษ 
3. นางเปายียะ เดนสุมิตร 

ดร.วรพล หนูนุน 1. น.ส.วรรณนูซีลา ยาเต็ม 
2. น.ส.วารุณี มะรมุด ี
3. น.ส.ตอยยีบะห อีนะแร 

ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา 1. น.ส.ณัฐชยา ทองศรีนุน 
2. นางรุงตะวัน จนัทมณ ี

- คําสั่งแตงตั้งอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
หลัก 
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ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมิน 
เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 
ผาน 

ไม
ผาน 

3. น.ส.อัมพวัน เพ็งรักษ 
4. น.ส.สุกัญญา บูอีตํา 

ผศ.ดร.ทวีรัตน นวลชวย 1. น.ส.ปญจณต ธีรกุล 
ดร.สุชีวรรณ ยอยรูรอบ 1. นางกิตติยา นฤภัย  

3  10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทุกคนมีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
ภายในรอบเวลา 5 ปมีอยางนอย 1 เรือ่ง 

- ผลงานวิจัยที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพร  
- เอกสารขอมูล 

Curriculum Vitae 
(CV) ของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ 

3  11. การปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
เปนหลักสูตรปรับปรุงป พ.ศ. 2556 (ปรับปรุงไมเกิน 5 ป) และไดมีการ
วิพากษการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชนไปเรียบรอยแลว แตเนื่องจากอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑของสกอ.ป 2558 จึงทําใหไมสามารถ
ปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จเพื่อรับนักศึกษาในปการศึกษาถัดไปได และ
กําลังพิจารณาดําเนินการปดหลักสูตรในขั้นตอนตอไป 
 

- ขั้นตอนการปรับปรุง
หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- คําสั่งแตงตัง้อาจารย
ผูรับผิดชอบโครงการ
ศึกษาความเปนไปได
ในการเปดหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร -
มหาบัณฑิต สาขาวชิา
สาธารณสุขชุมชน 
- บันทึกขอความการงด
รับนักศึกษา  

 
หมายเหตุ : หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” คะแนนเปนศนูย 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

ผาน ;   ผาน    
�   ไมผาน 

;   ผาน    
�   ไมผาน 

บรรลุ 
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หมวดที่ 2 อาจารย 
องคประกอบที่ 4 อาจารย  
 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูม ิ โทรศัพท  : 095-0749779 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสุภานัน ปาตังตะโร  โทรศัพท  : 099-3054447 

 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนินงาน 
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
เปาหมายการดําเนินงาน 
1. หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู ความสามารถตรงตามเกณฑที่กําหนด และมีคุณวุฒิตรงตามที่

ระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน 
การวางแผน (P) ระบบและกลไก 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการสํารวจและวางแผนระยะยาวเพื่อใหอัตรากําลังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร และไมกระทบกับแผนการดําเนินงานของหลักสูตร โดยพิจารณาจากกรอบ
อัตรากําลัง แผนพัฒนาตนเอง และการเกษียณอายุราชการของอาจารย เพื่อนํามาใชเปนขอมูลประกอบการขอรับการ
สนับสนุนจัดสรรอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและเมื่อไดรับการจัดสรรแลว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก็จะ
ดําเนินการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคล เขา
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดที่ 1 ขอ 6 เรื่องของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และตรงกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .)นั่นคือ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเปนอยางนอย และตองจบการศึกษาใน
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ผลการดําเนินงาน 
สาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะมอบหมายให
หลักสูตรมีสวนรวมในการคัดเลือกอาจารยตามลําดับดังนี้ 
1. หลักสูตรประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อกําหนดคุณสมบัติทั้งดานคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ความรู

ความสามารถ ประสบการณที่จะตองสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลวแจงไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อ
ดําเนินการตอ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดําเนินการประกาศรับสมัครอาจารยตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกําหนด และดําเนินการ
สอบคัดเลือกอาจารยทั้งสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบสอน  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบทุกขั้นตอน และมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีสวนรวมในทุก
ขั้นตอน อาทิเชน การออกขอสอบขอเขียน  การสอบสัมภาษณ และการสอบสอน 

3. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งดําเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามเกณฑที่กําหนดขึ้น และนําขอสรุปที่ไดสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อประกาศผลการคัดเลือกตอไป 

สวนระบบการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมี
การวางระบบการดําเนินงานเพื่อแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไวดังนี้ 
1. กรณีที่มีการยกรางหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรจะตองพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบุรายละเอียดตางๆ อาทิเชน ชื่อ-สกุล ตาํแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-สาขา 
สถาบนัการศึกษา และปที่สําเร็จการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไวในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
อยางชัดเจน แลวเสนอไปยังฝายวิชาการของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติหลักสูตรตอสภา
มหาวิทยาลยัราช-ภัฏสงขลา และสงตอไปยังสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอรับการรับรองหลักสูตร 

2. ในกรณีที่หลักสูตรกําลังดําเนินการจัดการเรียนการสอนอยู และจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรตองดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามแบบฟอรมการปรับปรุงแกไข
หลักสูตร (สมอ.08) โดยจะตองพิจารณาคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มาทดแทนใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเชนเดียวกัน แลวเสนอไปยังฝาย
วิชาการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีระบบการคัดเลือกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยอยูภายใตขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551  และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2552 หมวดที่ 1 ขอ 6 เรื่องของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2551 การจัดหาและคัดเลือกบุคลากร และตรงกับขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) 
ดังนั้นอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเปนอยางนอยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ สาขาสาธารณสุขหรือสาขาที่สัมพันธกัน   

4. เมื่อมีอาจารยใหมเขามาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน จะมีการเตรียมความพรอมใหกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม โดยการปฐมนิเทศและแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยูเดิมเปนอาจารยพี่เลี้ยง ทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดและการดําเนินงาน
ของหลักสูตร เพื่อใหกลไกการดําเนินงานของหลักสูตรไปเปนอยางมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตามในปการศึกษา 2562 ไดมีการปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 1 ทาน เนื่องจาก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอาจารยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขา Medicine เขามาบรรจุใหม ทาง
หลักสูตรจึงไดรวมหารือกับทางคณะ และไดขอสรุปวา ควรมีการปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใหการ
บริหารจัดการหลักสูตรมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น เพราะปจจุบันอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทานเดิม สังกัดวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการตองประจําการ ณ วิทยาเขตสตูล ทําใหการดําเนินงานของหลักสูตรลาชามากข้ึน     



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

14 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการดําเนินงาน 
 นอกจากนี้หลักสูตรยังเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยูเดิมอยาง

ตอเนื่อง เพื่อสรางความเขมแข็งของหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถทํางานตามความเชี่ยวชาญของแต
ละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการสงเสริมและสนับสนุนใหทําผลงานทางวิชาการและวิจัย ตลอดจนพัฒนา
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในศาสตร ซึ่งไดรับการสนับสนุนทั้งจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เชน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทําผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนมีการ
จัดสรรงบประมาณใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําผลงานทางวิชาการและตีพิมพเผยแพร หรือการสนับสนุนใหไป
ราชการ  ทั้งการเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาและตอยอดองคความรูในศาสตรที่เก่ียวของใหกับตนเอง 
 
การดําเนินการ (D) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไดดําเนินการในสวนการแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตามแผนดังนี้ 
1. ทางคณะที่รวมหารือเห็นพองตองกันใหปรับเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จาก ดร. ภารดา อุทโท เปน ดร. 

วันฉัตร ศิริสาร  เพื่อใหการบริหารจัดการหลักสูตรคลองตัวยิ่งขึ้น จากนั้นทางหลักสูตรไดทําเอกสารการเปลี่ยนแปลง
อาจารยประจําหลักสูตร (สมอ.08) ซึ่งขั้นตอนนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้
แลว เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 และอยูระหวางเสนอตอสกอ.ตอไป อยางไรก็ตามเพื่อใหการบริหารหลักสูตรมีความ
ตอเนื่องในการทํางาน และไมใหกระทบกับแผนการดําเนินงานของหลักสูตร ทางหลักสูตร รวมกับคณะ และ
บัณฑิตศึกษาจึงไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 (คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 672/2563)  

2. จากนั้นหลักสูตรไดจัดปฐมนิเทศอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหมและแตงตั้งอาจารยพี่เลี้ยง คือ ดร. เพ็ญมาศ   
สุคนธจิตต ทําหนาที่ใหคําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดและการดําเนินงานของหลักสูตร เพื่อใหกลไกการดําเนินงาน
ของหลักสูตรไปเปนอยางมีประสิทธิภาพ เชน การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องการบริหารหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน การแนะนําใหเขาสังเกตการณในการเขาสอบหัวขอ โครงราง หรือการสอบปองกัน
วิทยานิพนธของนักศึกษา เปนตน 

 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 

  จากการที่หลักสูตรไดมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหมทําใหหลักสูตรมีมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. ซึ่งกรรมการหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร และมีตําแหนงทางวิชาการไปตามมาตรฐานกําหนดจํานวน 1 คน ในการประชุม
คณะกรรมการหลักสูตรมีการพิจารณากระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวามีความเหมาะสม
แลว และจากการประเมินของอาจารยพี่เลี้ยง พบวาอาจารยใหมไดมีการเขารวมประชุมอาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ครบทุกครั้ง มีสวนรวมในการจัดการบริหารหลักสูตร เชน การแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ  เมื่อมีการประชุม
หลักสูตร รวมถึงเรื่องงานวิจัยของนักศึกษาจากการนําเสนอความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา การ
สังเกตการณในเร่ืองของการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษา มีการสงเสริมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยัง
เปนวิทยากรหัวขอเรื่อง การสืบคนบทความทางวิชาการในระบบฐานขอมูลออนไลน ในโครงการอบรมเรื่องการนําเสนอ
ความกาวหนาทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบออนไลน 
 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
             จากการประชุมพิจารณากระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวาสามารถปรับปรุง
กระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดโดยคัดเลือกจากอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทําหนาที่ทดแทนอัตราอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ที่ลา
ศึกษาตอ / เกษียณอายุราชการ / ลาออกจากราชการ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

15 

 

ผลการดําเนินงาน 
ระบบการบริหารอาจารย 
เปาหมายการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคงอยูครบทั้ง 5 คน 
2. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตอการบริหารอาจารยอยูในระดับไมนอยกวา 4.00 

การวางแผน (P)  
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรประชุมวางแผนในการประชุมคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8  มกราคม  2563   
1. เพื่อทบทวนบทบาทหนาที่ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารหลักสูตร และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมินตนเอง) 
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามภารกิจดานตาง ๆ ทั้งดานการเรียนการสอน (มคอ. 3, 5) งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ กิจกรรมสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสงเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝกอบรม
พัฒนาตนเอง การนําความรูที่ไดจากการฝกอบรมมาใชประโยชน รวมถึงงานบริหารหลักสูตรอื่น ๆ เชน การประกัน
คุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) สกอ.ปรับเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2559 ตามกิจรรมตางๆ ในตัวบงชี้ที่ 4.1 คือการบริหาร
และพัฒนาอาจารย 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 2563) ซึ่งมีรายการแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ
กับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย ดังนี้ 
- แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณการจัดการเรียนการ

สอน คาใชสอยในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานดานการเรียนการสอนของอาจารย 
- แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวมประชุม อบรม สัมมนา

วิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
- แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนงบประมาณที่จัดตั้งไวเพื่อสนับสนุนกิจกรรม พัฒนาคุณภาพ

การดําเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
ระบบบริหารอาจารยประกอบดวย 

- การรับและแตงตั้งอาจารย (ตามประเด็นแรก) 
- การกําหนดมอบหมายภารกิจตางๆ 
- การติดตามการดําเนินงานตามภารกิจที่มอบหมาย 
- การประเมินการปฏิบัติตามภารกิจ การใหขวัญและกําลังใจ 
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

การดําเนินการ (D) 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการจัดสรรวิชาสอนที่ตรงกับความชํานาญของตนเองจากหลักสูตรอื่นๆ อาทิเชน 

หลักสูตรคหกรรมศาสตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพและสปา  หลักสูตรชีววิทยา 
เปนตน โดยมีการเกลี่ยจํานวนภาระงานสอนใหมีความเหมาะสมและมีการจัดทํารายงานภาระการสอน รายงานการ
ประเมินตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามกําหนดเวลา ใน
สวนของงานควบคุมวิทยานิพนธ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธในหัวขอที่ตนเอง
มีความเชี่ยวชาญ 

2. ดําเนินการตามแผน ในสวนของโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย สงเสริมอาจารยเขารวม
ประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพรผลงานวิชาการ อยางนอยปละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง เชน เขาประชุมโครงการปฏิบัติการ  KM ที่จัดโดย
คณะ มหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกตามความสนใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเกี่ยวของกับการ
พัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัย รวมทั้งมีการนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  
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ผลการดําเนินงาน 
การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 จากผลการประเมินพบวา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไดมีระบบการ
บริหารอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย และทะนุบํารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม โดย
ทุกคนไดทําการสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและเชี่ยวชาญ รวมทั้งทุกคนมีสวนรวมเปนกรรมการประจําฝายตาม
ความถนัดและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A)  
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสวนใหญมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ แตในสวนของการทําวิจัย รวมทั้ง
การนําเสนอผลงานวิจัย ควรสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานมีการทํางานวิจัย และนําเสนอผลงานวิจัย
ครบทุกคน 
การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
เปาหมายการดําเนินงาน 
1. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตอการสงเสริมและพัฒนาอาจารยอยูในระดับไมนอยกวา 4.00 
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีการพัฒนาที่เกี่ยวของกับหลักสูตร สามารถนํามาพัฒนาตนเองและ

นักศึกษาได และสอดคลองกับแผนพัฒนาอาจารย 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ไดใชระบบการสงเสริมและ

พัฒนาอาจารย โดยมีรายละเอียดการสงเสริมและพัฒนาอาจารยดังนี้ 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไดจัดสรรงบประมาณสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมกิจกรรมและโครงการตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง โดยมีแผนระยะยาว 5 ป ในการศึกษาตอระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตร
มีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
การดําเนินการ (D) 
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไดประชุมตั้งงบประมาณในการพัฒนาอาจารย  

เชน การนําเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาตาง ๆ  เปนตน  ซึ่งเกี่ยวของ
กับสาขาวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร ปละประมาณ 10,000 บาทตอคน  

2. หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดโครงการอบรมเพื่อสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษากําหนด (ไมนอยกวารอยละ 60) 

3. มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง โดยใหขอมูลกับกองแผนและนโยบายเพื่อระบุชวงเวลาการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอก และสงเสริมการทําผลงานวิชาการ เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตรสามารถ
สงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลการดําเนินการ (C)  
1. หลักสูตรมีการติดตาม ทบทวนผลการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ทั้งจากแบบรายงานผลการประชุม 

อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการดําเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการองคความรูจากการอบรม 
โครงการ งานวิจัยมาประกอบในแผนการเรียนการสอน เชน การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชา
การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรนาการ วิชาชีวสถิติและวิชาวิทยาการระเบียบวิธีวิจัยดานสุขภาพชุมชน 
หรือการบูรณาการจากการไปเผยแพรผลงานทางวิชาระดับชาติและนานาชาติกับการเรียนการสอนในรายวิชาหมวด
วิทยานิพนธ และวิชาวิทยาการระเบียบวิธีวิจัยดานสุขภาพชุมชน เปนตน  นอกจากนี้หลักสูตรไดวิเคราะหถึง
งบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตรรวมกับโปรแกรมวิชาไดวางงบประมาณไวโดยเฉลี่ยคนละ 
10,000 บาท แตพบวาในการเดินทางไปพัฒนาตนเองของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแตละคร้ังตองใชงบประมาณ
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ผลการดําเนินงาน 
ที่มากกวาที่ไดตั้งงบประมาณไว 

2. กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ
การบริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2562 โดยใชแบบประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 8  
มกราคม 2563 และนําผลการสํารวจมาวิเคราะหและสรุปผล พบวาผลการประเมินจัดอยูในระดับมากที่สุดคือ 
4.99 เพิ่มขึ้นกวาปการศึกษาที่ผานมาซึ่งไดคะแนนเฉลี่ย 4.72 และใชเปนขอมูลในการปรับปรุงการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2563 ในลําดับตอไป 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
1. จากการที่มหาวิทยาลัย และคณะ จัดโครงการสงเสริมการทําตําแหนงทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและเชิงปฏิบัติการ 

ทําใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนไดวางแผนการทํางาน 
เพื่อยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการในภายหนา 

2. ในสวนของงบประมาณที่จัดไวสําหรับการพัฒนาตนเองโดยเฉลี่ยคนละ 10,000 บาท นั้น หลักสูตรไดปรึกษารวมกับ
คณะ ซึ่งมีขอตกลงรวมกันคือ หากเปนการพัฒนาตนเองในสวนของการนําเสนอเผยแพรผลงานวิจัยไมวาจะเปนใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ทางคณะจะสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางไปพัฒนาตัวเองทั้งหมด ตามประกาศคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เร่ือง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานสอนตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดภาระงานสอนขั้นต่ําคือ  
15 คาบตอสัปดาห  เนื่องจากภาระงานสอนมากจึงสงผลใหอาจารยมีเวลาทํางานวิจัยนอย  การเผยแพรผลงาน และ
การขอตําแหนงวิชาการจึงลาชากวาแผนงานที่กําหนดไว  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มแรงจูงใจเพื่อกระตุนใหอาจารยมี
ผลงานทางวิชาการมากข้ึน  โดยมีเงื่อนไขวาถาไมมีผลงานจะมีผลตอการเพิ่มเงินเดือนและอาจารยมีสิทธิ์ที่จะลาพัก
ระยะสั้นเพื่อใชเวลาในการทําผลงานวิชาการ เปนตน 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  
(ระบบกลไกการสงเสริมและพฒันาอาจารย) 

 
ระบบกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารยเปนการดําเนินการรวมกันระหวางหลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.1-1-1 กรอบอัตรากําลังและแผนพัฒนาตนเอง  

4.1-1-2 คําสั่งใหอาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตรเขารวมประชุมโครงการปฏิบัติการ KM  

4.1-1-3 คําสั่งเปลีย่นแปลงกรรมการหลักสูตร (คําสั่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 672/2563) 

4.1-1-4 รายงานการประชุมหลักสูตรคร้ังที่ 2/2562, 3/2562 และ 1/2563 

4.1-1-5 แผนปฏบิัติประจาํป 2563  

4.1-1-6 การนําเสนอผลงานในระดับตางๆทั้งในระดบัชาติ และระดับนานาชาติ 

4.1-1-7 คําสั่งเปนกรรมการประจําฝายแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

สํารวจความตองการ 
สงเสริมพัฒนาอาจารย 

เขาประชุมคณะกรรมการ

จัดตั้งงบประมาณ 

จัดทําตามแผน 

รายงานผลการพัฒนาอาจารย กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

-ประเมินผลลัพธจากการดําเนินงาน 
- อาจารยประเมินความพึงพอใจตอการ
ไดรับการสงเสริมพัฒนาตนเอง 

  

ประชุมสรุป 

ปรับปรุงผลจากการประเมิน 

- กรรมการประจําหลักสูตร 

- กรรมการประจําหลักสูตร 

- กรรมการประจํา

หลักสูตร 
- อาจารย 

-กรรมการประจําหลกัสูตร 
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ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

19 

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.1-1-8 รายงานผลการประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ 

4.1-1-9 ผลวิเคราะหขอมูลจากแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการ   

           หลักสูตร ปการศึกษา 2562 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ
การบริหารและพัฒนา
อาจารย 

3 ขอ 3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

 3   

 
กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
 

 

 

สรุปตัวบงชี้ที่ 4.1 
จุดแข็ง 

1.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีสวนรวมในการดําเนินงานหลักสูตร จึงสงผลใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง  
2.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีงบประมาณในการพัฒนาตนเองซึ่งเปนประโยชนตอการพัฒนางานวิชาการและ

การเรียนการสอน 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  ควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองของอาจารยใหเพียงพอ 
2. สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพร เพื่อเสนอขอตําแหนงทาง

วิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรมีผลงานทางวชิาการในปริมาณนอย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
สงเสริมและสรางแรงกระตุนหรือแรงจูงใจเพื่อเปนการผลักดันใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการเพิ่มข้ึน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

20 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 
 

4.2.1 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูม ิ โทรศัพท  : 095-0749779 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสุภานัน ปาตังตะโร  โทรศัพท  : 099-3054447   

 

เกณฑการประเมิน  แปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 
 

เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
ระดับปรญิญาตร ี คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  

5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 
ระดับปรญิญาโท 
 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  
5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ   
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวฒุิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด  =     
 
 
หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช
คุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกวาทั้งนี้ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลการดําเนินงาน  
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2562   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 5 คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100 ซึ่งคิดเปน 5 คะแนน 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

1. ผศ.ดร. คันธมาทน กาญจนภูมิ ปร.ด. ชีววิทยาโมเลกุลและชีววิทยาสารสนเทศ 
2. ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต ส.ด. โภชนาการสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) 
3. ดร. ยุทธพงศ หลี้ยา ปร.ด. ชีวเวชศาสตร 
4. ดร. วันฉัตร ศิริสาร Ph.D. Medicine 
5. ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร ปร.ด. ชีวเวชศาสตร 

  

จํานวนอาจารยที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 
X 100 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5
 X 5 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

จํานวนอาจารยที่มีวุฒปิริญญาเอก 
ตัวหาร 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร
ทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

5 5 X 100 รอยละ100 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มี

วุฒิปริญญาเอก (ที่ไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑที่กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 
100 ป.ตรี  20 , ป.โท 60 X 5 5 คะแนน 

 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน  

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ
รอยละของอาจารย ผู รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ
100 

รอยละ 80 
5 คะแนน 

รอยละ 80 
5 คะแนน 

รอยละ 
100 
5 

คะแนน 

รอยละ 
100 
5 

คะแนน 

 3   

 

กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได     
      ได 5 คะแนน เพราะอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมคีุณวุฒิปริญญาเอก 
 
 

สรุปตัวบงชี้ที่ 4.2.1  
จุดแข็ง 

ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 
สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีตําแหนงทางวชิาการ 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
สนับสนนุใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการและทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

22 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารยใน
สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําไปใชในการ
เรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงาน
ดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 
 
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูม ิ โทรศัพท  : 095-0749779 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสุภานัน ปาตังตะโร  โทรศัพท  : 099-3054447 

 
 

เกณฑการประเมิน แปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5  
ระดับปริญญาตรี คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 60 ขึ้นไป 
ระดับปริญญาโท คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการคํานวณ 
1.คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนทีไ่ด=  
 
 
  

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา  2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  มีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งหมด จํานวน 5 คน เปนอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1 คน  
และไมมีตําแหนงรองศาสตราจารย ดังนั้นมีจํานวนอาจารยประจําดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย
และรองศาสตราจารย ทั้งหมด 1 คน คิดเปนรอยละ 20 ซึ่งคิดเปน 1.25 คะแนน 

  
อาจารยผูรับผิดชอบที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
1. ผศ. ดร. คันธมาทน กาญจนภูมิ 
2.  
3.  
4.  
5.  

 
 
 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบทั้งหมด 

X 100 

รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
X 5 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบที่ดาํรงตําแหนงทาง
วิชาการ 

ตัวหาร 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ

ทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

1 5 X 100 รอยละ 20 
2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ (ทีไ่ดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑที่กําหนดใหคะแนน

เต็ม 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 
20 ป.ตรี  60 , ป.โท 80 X 5 1.25 คะแนน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ
รอยละของอาจารย
ผูรับผิดชอบที่ดาํรง
ตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 80 รอยละ 20 
1.25 คะแนน 

รอยละ 20 
1.25 คะแนน 

รอยละ 20 
1.25 คะแนน 

รอยละ 20 
1.25 คะแนน 

   3 

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 4.2.2  
จุดแข็ง 

ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1.  ทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาไดมีการจัดโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เร่ืองการผลิตเอกสารประกอบการสอบ/ คําสอน และหนังสือ/ ตําราดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูเสมอ 
ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาความรูความสามารถของคณาจารยในการเขียน การพัฒนาคุณภาพ และการเผยแพรเอกสาร
ประกอบการสอบ/ คําสอน และหนังสือ/ ตํารา ดังกลาว และเปนประโยชนตอคณาจารยในการพิจารณาขอตําแหนง
ทางวิชาการ 

2.  ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมกับทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมี
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจะรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ หรือองคกรทางวิชาการ
อื่น ๆ รวมถึงอาจารยผูเชี่ยวชาญตาง ๆ อบรมใหความรูแกคณาจารยในเรื่องการเขียนโครงการวิจัย การขอทุนตาง ๆ 
และการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาความรูความสามารถของ
คณาจารยในการเขียนโครงการวิจัย การทําวิจัย การพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย และเปนประโยชนตอคณาจารยในการ
พิจารณาขอตําแหนงทางวิชาการในสวนของงานวิจัยตอไป 

จุดที่ควรพัฒนา 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรสวนใหญยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

24 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ยังไมมีตําแหนงทางวิชาการ ควรพยายามเขียนเอกสารประกอบการสอน/ ตํารา 

และพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่อง โดยอาจจะเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งเรื่องการผลิตเอกสารประกอบการ
สอน/ ตํารา และงานวิจัย ซึ่งจัดโดยองคกร สํานักหรือคณะตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูม ิ โทรศัพท  : 095-0749779 
ผูจัดเก็บขอมูล  :      นางสุภานัน ปาตังตะโร  โทรศัพท  : 099-3054447  
 

เกณฑการประเมิน  
หลักสูตรระดับปรญิญาตรี คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปรญิญาโท คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  = รอยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนทีไ่ด  =  
 
 
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

-  มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ 
- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 
- มีการจดแจงลิขสิทธ 

0.80 - ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบท้ังหมด 
 

 X 100 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

25 

 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต
ไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ
แลว ไดแก 
¾ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
¾ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
¾ ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
¾ ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
¾ กรณีศึกษา 
¾ ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล 
¾ ซอฟตแวร 
¾ พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

หมายเหตุ 
1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเปนฉบับสมบูรณ  (Full Paper) 

และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพแล้วการตีพิมพต้องตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได้ 

2. ผลวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รัยการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน  มีผลงานวิชาการของอาจารย  
จํานวน 6 เร่ือง  มีผลรวมถวงน้ําหนัก 1.2 คิดเปนรอยละ 24  คิดเปน 3 คะแนน 

วิธีการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวชิาการของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

ตัวหาร 
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

1.2 5 X 100 รอยละ 24 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

26 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

 รอยละของผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานวิชาการ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร (ที่ไดจากขอ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑที่กําหนดใหคะแนน

เต็ม 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 
24 ป.ตรี 20 , ป.โท 40 X 5 3 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ
ผล ง าน วิ ช า ก า รขอ ง
อาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รอยละ 40 ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

3.8 
รอยละ 76 
เทากับ 5
คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

1.6 
รอยละ 32 
เทากับ 4
คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

1.4 
รอยละ 28 
เทากับ 3.5
คะแนน 

ผลรวมถวง
น้ําหนัก 

1.2 
รอยละ 24 
เทากับ 3
คะแนน 

     3 

 

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย : 

หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ป / สถานที ่

คา
น้ําหนัก 

4.2.3-0-1  เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต และ 

สราวุธ อัมพร. (2562). 

ประสิทธผิลของการ
พัฒนาการมีสวนรวมของ
ผูดูแลเด็กในการปองกัน
ควบคุมโรคมือเทาปากของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา 

การประชุมหาดใหญวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 
10. วันที่ 12-13 กรกฎาคม 
2562, มหาวิทยาลัยหาดใหญ 

0.2 

4.2.3-0-2  อาซูรา รีเด็ง,                  

จีราพัชร พลอยนลิเพชร 

และกัลยา ตนัสกุล (2562). 

ปจจัยที่มีผลตอภาวะน้ําหนัก
ต่ํากวาเกณฑของเด็กแรกเกิด 
– 5 ป ในอําเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส 

การประชุมหาดใหญวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 
10 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา หนา 293-296 

0.2 

4.2.3-0-3  นีสรีน สาเระ,            

ยุทธพงศ หลี้ยา และ   

กัลยา ตันสกุล. (2562). 

ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกของสตรี 
อําเภอรือเสาะ  จังหวัด
นราธิวาส 

การประชุมหาดใหญวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 
10 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย
หาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา หนา 1587-
1599 

0.2 
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หมายเลข ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 
วัน-เดือน-ป / สถานที ่

คา
น้ําหนัก 

4.2.3-0-4  รุสดา ดอเลาะ,           

คันธมาทน  กาญจนภูมิ 

และสุภาพ  สิกขาพันธ

(2562). 

ผลของการรมไอน้ําสมุนไพร
รวมกับการรักษาพยาบาล
ปกติในผูปวยปอดอุดกั้น
เร้ือรัง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตรวิจัย ครั้งที่ 6  
ระหวางวันที่ 18-19 กรกฎาคม 
2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี 
หาดใหญ จังหวัดสงขลา  หนา 
2422-2436. 

0.2 

4.2.3-0-5  เจะสุไรดา ดือเระ,        

คันธมาทน  กาญจนภูมิ 

และสุภาพ  สิกขาพันธ.  

(2562).  

ผลของการฝกการหายใจและ
การพอกยาเย็นตอความดัน
โลหิตในผูสงูอายุที่เปนโรค
ความดันโลหิตสูง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึกษาศาสตรวิจัย ครั้งที่ 6  
ระหวางวันที่ 18-19 กรกฎาคม 
2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี 
หาดใหญ จังหวัดสงขลา  หนา 
2437-2449. 

0.2 

4.2.3-0-6  นวลพรรณ ทองคุปต,       

จีราพัชร พลอยนลิเพชร 

และกิตติพร เนาวสุวรรณ. 

(2562).  

ปจจัยที่มีความสัมพนัธตอ
พฤติกรรมการใชสมุนไพรใน
งานสาธารณสุขมูลฐานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมูบาน(อสม.) ในอําเภอ  
ตากใบ จังหวัดนราธิวาส 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้ง
ที่ 12 วันที่ 20 ตุลาคม  2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.
หนา 1228-1235 

0.2 

สรุปตัวบงชี้ที่ 4.2.3 
จุดแข็ง 

ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมกับทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดมีการจัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยจะรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ หรือองคกรทางวิชาการอื่น ๆ 
รวมถึงอาจารยผูเชี่ยวชาญตาง ๆ อบรมใหความรูแกคณาจารยในเร่ืองการเขียนโครงการวิจัย การขอทุนตาง ๆ และการ
เขียนผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาความรูความสามารถของคณาจารย
ในการเขียนโครงการวิจัย การทําวิจัย และการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย  

จุดที่ควรพัฒนา 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนควรตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารที่มีคุณภาพอยางนอยปละ 1 เรื่อง 

สําหรับรอบการประเมินนี้อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการรอยละ 80 แตเปนการนําเสนอผลงานในที่
ประชุมวิชาการ จึงทําใหคาถวงน้ําหนักของผลงานต่ํา นอกจากนี้อาจารยใหมเพิ่งสําเร็จการศึกษาสงผลใหผลงานทาง
วิชาการอยูในระหวางรอการตีพิมพ จึงทําใหยังไมมีผลงานทางวิชาการ 
 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนควรตีพิมพผลงานทางวิชาการในวารสารที่มีคุณภาพอยางนอยปละ 1 เรื่อง โดย
มีการวางแผนงานวิจัย และพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่อง อาจจะเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย ซึ่งจัดโดย
องคกร สํานักหรือคณะตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ติดตามขาวสารแหลงทุน ดูแนวโนมของงานวิจัยใน
ปจจุบัน เพื่อปรับและพัฒนางานวิจัยใหสอดคลองกับปญหาดานสาธารณสุขในปจจุบัน และควรมีการบูรณาการงานวิจัย
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โดยใชพหุวิชาการหรือศาสตรหลายแขนงแลวทําเปนชุดงานวิจัย หรือการทําผลงานทางวิชาการโดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจากงานประจําสูงานวิจัย (R2R) ในเร่ืองของการเรียนการสอน เปนตน 
 
ผลการประเมินตามเกณฑตัวบงชี้ที่ 4.2  
 

ผลรวม = คุณวุฒิปริญญาเอก + ดํารงตําแหนงทางวิชาการ + ผลงานทางวิชาการ 
  3  

 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูม ิ โทรศัพท  : 095-0749779 
ผูจัดเก็บขอมูล  : นางสุภานัน ปาตังตะโร  โทรศัพท  : 099-3054447 
 

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

- ไมมีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 

- มีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี ้

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผล
การดําเนินงาน
ท่ีดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

- มีการรายงานผลการดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามคําอธิบายในตัว
บงชี ้

- มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดี
ขึ้นในทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน 
เทียบเคียงกับหลักสูตรน้ันใน
สถาบันกลุมเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายวาเปนผลการ
ดําเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง 

 

ผลการดําเนินงาน 
อัตราการคงอยูของอาจารย 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน มีอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรจํานวน 5 
ทาน ซึ่งอาจารยมีความเพียงพอตอสัดสวนจาํนวนนักศึกษาที่ใชสําหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดทําแบบสาํรวจแนวโนมอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตั้งแตป
การศึกษา 2560 - 2562 อัตราการคงอยู รอยละ 100 ดังนี ้

ลําดับ ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
1 ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูม ิ
2 ดร.ยุทธพงศ หลี้ยา ดร.ยุทธพงศ หลี้ยา ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
3 ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร ดร.ยุทธพงศ หลี้ยา 
4 อาจารยสุพัตร หลังยาหนาย** ดร.ภารดา อุทโท** ดร.วันฉัตร ศิริสาร** 
5 ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูม ิ ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูม ิ ดร.จีราพัชร พลอยนิลเพชร 

รอยละอัตราการคงอยู 100 100 100 
หมายเหตุ** อัตราคงอยูของอาจารยใหพิจารณาจากรายชื่ออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรวามกีารเปลี่ยนแปลงในแตละ
ป ตั้งแตหลักสูตรใหม/ปรับปรุง ที่ไดรับการอนุมัต/ิเห็นชอบจากสภาพมหาวิทยาลัยใหเปดดาํเนนิการ 
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ผลการดําเนินงาน 
ความพึงพอใจของอาจารย 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน  มีการประชุมคณะกรรมการประจํา
หลักสูตรเพื่อหารือดานการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขารวมการประชุมมากกวา รอยละ 
80 ทุกครั้ง ทําใหการหารือการจัดการเรียนการสอน การกําหนดผูสอน  การติดตามการจัดทาํ มคอ. มีการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การดาํเนนิงานตามหนาที่ การ
จัดทํา มคอ.3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การกําหนดผูสอน มีคาคะแนนเฉลี่ยการประเมินแตละปการศึกษา 
ดังนี ้

ปการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 

2560 คาเฉลี่ยผลการประเมินความพงึพอใจ = 4.86 เพิ่มข้ึน 
2561 คาเฉลี่ยผลการประเมินความพงึพอใจ = 4.77 ลดลง 
2562 คาเฉลี่ยผลการประเมินความพงึพอใจ = 4.99 เพิ่มข้ึน  
หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารยใหพิจารณาความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรทั้ง 5 คน ที่ไดทํา
หนาที่ประจําหลักสูตร เปนการประเมินความพงึพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอกระบวนการที่ไดดาํเนนิการ
ใหกับอาจารยตามกิจกรรมตาง ๆ 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
4.3-0-1 มคอ.2 
4.3-0-2 สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารยหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ
ผลที่เกิดกับอาจารย 3 คะแนน    3 ขอ 

 3 คะแนน 
    4 ขอ 
4 คะแนน 

   3 ขอ 
 3 คะแนน 

  3 ขอ 
 3 คะแนน 

3   

 
กรณีไดคะแนน 4 หรือ 5 ใหระบุเหตุผลที่ได 
 

 

 

สรุปตัวบงชี้ที่ 4.3  
จุดแข็ง 

ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
ไมมี 
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หมวดที่  3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 
1. ขอมูลนักศึกษาที่รับเขา/จํานวนนักศึกษาคงอยู  

   ปการศึกษาที่รับเขา 
   จํานวนนักศึกษาคงอยู (คน) 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 2556 5 5 5 - - 
ปการศึกษา 2557 11 11 10 5 - 
ปการศึกษา 2558 14 14 12 9 8 
ปการศึกษา 2559 - 5 5 4 4 
ปการศึกษา 2560 - - 14 14 14 
ปการศึกษา 2561 งดรับนศ. งดรับนศ. งดรับนศ. งดรับนศ. งดรับนศ. 
ปการศึกษา 2562 งดรับนศ. งดรับนศ. งดรับนศ. งดรับนศ. งดรับนศ. 

รวม 30 35 46 32 26 
 

2. ปจจัย/ที่มีผลตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
นักศึกษาสวนใหญของหลักสูตรทํางานประจําสงผลมีปญหาในเรื่องของการแบงเวลา นอกจากนี้นักศึกษา

บางสวนขาดการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาหลัก และบางรายมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาหลักและ
เปลี่ยนหัวขอวิทยานิพนธใหม จึงทําใหเกิดความลาชาในการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ 

 

3. จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป  
(ความหมายของสอบผานตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเปนนักศึกษาในปการศึกษานั้น โดยเร่ิมตนจากป

การศึกษาที่ใชหลักสูตร) 

ชั้นปที ่
จํานวนนักศึกษา (คน) 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

1(รหัส 62) - - - - - 
2 (รหัส 61) - - - - - 
3 (รหัส 60) - - 14 14 14 

4 (รหัส 59) - 5 5 4 4 

5 (รหัส 58) 17 14 14 9 8 

รวม 17 19 33 27 26 

รอยละของนักศึกษาที่สอบ
ผานตามแผนกําหนด

การศึกษา 
100 86.36 91.67 75 72.22 

 

4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
    สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจํานวน
นักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนตอชั้นปที่ 2  รอยละ -  
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนตอชั้นปที่ 3  รอยละ -  
นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่เรียนตอชั้นปที่ 4  รอยละ 100  
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นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่เรียนตอชั้นปที่ 5  รอยละ 100  
นักศึกษาชั้นปที่ 5                     รอยละ 88.89  (สภาอนุมัติการสําเร็จการศึกษา 3 คนในปการศึกษา 

     2562 และอยูระหวางข้ันตอนขอจบการศึกษา 4 คน) 
 

5. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)   4 คน 
5.1 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร        - คน 
5.2 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร     - คน 
5.3 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร     4 คน 
 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 
6.1  รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     รอยละ -  

 คํานวณจากขอ 5.2 และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเขาในรุนนั้น 
6.2  ขอสังเกตเก่ียวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 รายงานขอสังเกตปจจัยในการสําเร็จการศึกษา 

 นักศึกษาสวนใหญของหลักสูตรทํางานประจําทําใหมีปญหาในเรื่องของการแบงเวลา และบางสวน
ขาดการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาหลัก สงผลใหเกิดความลาชาในการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ นอกจากนี้
พบวานักศึกษาลาออกเนื่องจากมีการยายที่ทํางานทําใหไมสะดวกในการทําวิจัยตอ  

 
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 
ตัวบงชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  ดร.จีราพัชร  พลอยนิลเพชร โทรศัพท  : 089-6598316 
ผูจัดเก็บขอมูล :        นางสุกัญญา ปาตังตะโร  โทรศัพท  : 065-3485524 
 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ไมขอรับการประเมิน เนื่องจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน งดรบั
นักศึกษา ตั้งแตปการศึกษา 2561 และกําลังจะดําเนนิการปดหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :  ดร.จีราพัชร  พลอยนิลเพชร โทรศัพท  : 089-6598316 
ผูจัดเก็บขอมูล :        นางสุกัญญา ปาตังตะโร  โทรศัพท  : 065-3485524 
 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีได
ชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน 

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา (เฉพาะปริญญาโท) 

เปาประสงค 
นักศึกษามีความสุข ไมมีปญหาในการทําวิทยานิพนธและสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

การวางแผน (P) 
      หลังจากนักศึกษาในปที่ 2 ไดรับการจัดอาจารยที่ปรึกษาวทิยานิพนธเรียบรอยแลว ทางหลักสูตรรวมกับอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ ไดจัดแนวทางในการดูแลใหนักศึกษามีความสุข ประสบความสาํเร็จในการเรียน หรือมีปญหาในการ
เรียนนอยทีสุ่ด ดงันี ้
1. จัดทําคูมือการจัดทําวิทยานิพนธใหนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของบัณฑิตวทิยาลัย 
2. มีกําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนวิทยานิพนธจํานวน  3 หนวยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปที่ 1 โดยแบงเปน

หัวขอวิทยานิพนธ 1 หนวยกิต และเคาโครงการวิทยานิพนธ 2 หนวยกิต โดยวิทยานิพนธที่ใชเวลาศึกษาคนควาไม
นอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ระดับบทวิภาค  ภาคเรียนที่ 3 ของปที่ 1 
เปนการสอบหัวขอวิทยานิพนธ และเคาโครงวิทยานิพนธ ภาคเรียนที่  1 ของปที่ 2 กําหนดใหลงทะเบียน
วิทยานพินธ 2 หนวยกิต ประกอบดวยการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และเรียบเรียงวิทยานิพนธในภาคเรียนที่ 2 ของปที่ 2 ซึ่งเปนภาคสุดทาย นักศึกษาตองลงทะเบยีนสําหรับ
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ผลการดําเนินงาน 
วิทยานพินธ 1 หนวยกิต ไดแก การเขียนบทความวทิยานิพนธ ซึ่งนักศึกษาสามารถยื่นคาํรองเพื่อขอสอบ
วิทยานพินธขั้นสุดทาย (ปากเปลา) ไดในภาคเรียนนี้ 

3. กําหนดเวลาปรึกษาอาจารยสัปดาหละ 1 ครั้ง 
4. กําหนดใหนักศึกษาไดติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาเปนระยะ ๆ โดยทางหลักสูตรรวมกับบัณฑิตวิทยาลัยประสานกับ

อาจารยที่ปรึกษาหลักทุกทาน 
5. หลักสูตรรวมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา   ในการนําเสนอ

ความกาวหนาประจําปการศึกษา 62 นี้ ไดจัดในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563  โดยมีการเชิญคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมารวมพูดคุยใหคําปรึกษาแกนักศึกษา เพื่อแกปญหาเรื่องการสําเร็จการศึกษาลาชา
ของนักศึกษา  ผานทางโปรแกรม Microsoft team เนื่องจากปญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 

6. สําหรับวิทยานิพนธ นักศึกษาตองสงบทความจากวิทยานิพนธเพื่อการตีพิมพในวันทีส่อบปดเลม อาจารยที่ปรึกษา
จะชวยปรับแกบทความใหสามารถตีพิมพได และแนะนาํแหลงตพีิมพใหนักศึกษา  

การดําเนินการ (D) 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไดดําเนินการใหความรูเกี่ยวกับ

การวิจัยและเทคนิคการทําวิทยานิพนธใหประสบความสําเร็จ โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาหลัก/ปรึกษา
รวม ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา และกํากับติดตามนักศึกษา   ทั้งนี้ในปการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรไดมีการติดตาม
ความกาวหนาวิทยานิพนธสําหรับนักศึกษาทุกคนที่ไดลงทะเบียนวิทยานิพนธ   โดยใหนักศึกษาทุกคนที่มานําเสนอ
ความกาวหนาฯ ใหเตรียมนําเสนอความกาวหนาของวิทยานิพนธเปน Power point  และเนื่องจากสถานการณการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 ทําใหนักศึกษาไมสะดวกในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย    ทางหลักสูตรจึงไดใหนักศึกษา
นําเสนอผานทางโปรแกรม Microsoft team เพื่อใหเห็นความกาวหนาของงานวิจัยและปญหาที่เกิดขึ้นซึ่งทางหลักสูตรจะ
หาทางชวยเหลืออยางเต็มที่      นอกจากนี้หลักสูตรยังไดจัดแนวทางปฏิบัติในการสงเอกสารแกบัณฑิตวิทยาลัย และในการ
สอบปองกันวิทยานพินธออนไลน เพื่อใหนักศึกษามีความสะดวกมากขึ้นและไมมีความลาชาในการดําเนินตามขั้นตอนตางๆ จน
สงผลกระทบถึงการสําเร็จการศึกษาภายใตสถานการณที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 นี้ 

การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
การติดตามตรวจสอบการดําเนินงานจากรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวา 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธมานําเสนอความกาวหนาคอนขางนอย โดยสวนหนึ่งติดภารกิจจากงานประจํา เชน 
ตองอยูเวรปฏิบัติงานที่ศูนยสังเกตอาการ (Local Quarantine)    ปญหาที่เจอสวนใหญยังคงเปนเร่ืองการแบงเวลาของ
นักศึกษาแลว  และนักศึกษาไมมีการวางแผนงานที่กระชับ โดยจะทํางานทีละอยาง ยกตัวอยางเชน ในระหวางรอการ
พิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย นักศึกษาสามารถใหผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือได เปนตน  นอกจากนี้พบวา
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ในการนําโปรแกรม Microsoft team มาใชในการนําเสนอความกาวหนา
วิทยานิพนธ เนื่องจากมีความสะดวกตอนักศึกษาที่อยูตางจังหวัดและปลอดภัยภายใตสถานการณที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา  COVID-19 

การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
จากการรายงานความกาวหนาในปการศึกษา 2562 ทําใหทางหลักสูตรมีการพูดคุยกับนักศึกษาและอาจารยที่ควบคุม

วิทยานิพนธทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ ถึงเรื่องการจัดสรรเวลาสวนตัว ทํางาน และการทําวิทยานิพนธ รวมถึงการ
วางแผนในการขอจริยธรรมฯ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การลงรหัสขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการเตรียมเผยแพร
งานวิจัย นอกจากนี้การใหนักศึกษานําเสนอดวย Power point ทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการทําวิจัยมากขึ้น และ
ทางหลักสูตรไดเห็นความกาวหนาและผลการวิจัยของนักศึกษาอยางชัดเจน ทั้งยังเปนประโยชนตอนักศึกษาในการเตรียม
เผยแพรผลงานวิจัยและสอบวิทยานิพนธอีกดวย จึงจะใชแนวทางนี้ในการติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของ
นักศึกษาตอไป    นอกจากนี้ในการนําเสนอความกาวหนาของวิทยานิพนธรวมทั้งการสอบวิทยานิพนธแบบออนไลน เปน
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ผลการดําเนินงาน 
ทางเลือกที่ดีทางหนึ่งที่ทางหลักสูตรจะนํามาใชตอไปในกรณีที่ยังคงมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  COVID-19  
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (ตามนิยาม  สกอ. มี 4 กลุม จะ
ทําทั้งหมด หรือแบงทํากไ็ด) 
เปาประสงค 

คณะกรรมการหลักสูตรไดปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21โดยมีเปาหมายใหนักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคของหลักสูตร  คือ พัฒนาบุคลากรใหเปนผูมี
ความสามารถพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองครวม ทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค โดยเนนการบูรณาการ
และการมีสวนรวม  และมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ประกอบดวย 3R ไดแก Reading (อานออก), (W)Riting 
(เขียนได), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเปน) และ 7C ไดแก Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดาน
การคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา)Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และ
นวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) 
Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา) 
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสารสารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) 
Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and 
Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 
        ในปการศึกษา 2562  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ดําเนินการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
การวางแผน (P)  

ในสวนของการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรไดวางแผนตรวจสอบสาระของรายวิชาใหมีความ
ทันสมัย และสอดคลองตามแผนปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยหลักสูตรไดจัดการอบรม
เรื่องแนวทางการเขียนงานวิจัยเพื่อตอบโจทยการตีพิมพในวารสารเชิงวิชาการ เพื่อเสริมสรางทักษะและความรูในการสราง
งานวิจัยที่ตอบโจทยการพัฒนาดานสาธารณสุขชุมชน 
การดําเนินการ (D) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ไดจัดการอบรมเร่ืองแนวทางการเขียน
งานวิจัยเพื่อตอบโจทยการตีพิมพในวารสารเชิงวิชาการ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 โดยมี ดร.วันฉัตร ศิริสาร เปนวิทยากร
ผูใหความรู ซึ่งในการอบรมนี้ นักศึกษาไดรับความรู ความเขาใจ และเห็นภาพการเขียนงานวิจัยเพื่อตอบโจทยดานการพัฒนา
สาธารณสุขชุมชน การสืบคนผลงานทางวิชาการ รวมถึงแนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการและขอควรระวัง เชน การคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ   
การประเมินผลการดําเนินการ(C) 
           จากการประเมินโครงการโดยนักศึกษา พบวาผลประเมินดานความรูที่ไดรับอยูในระดับมากที่สุด  โดยนักศึกษา
สวนใหญมีความรู ความเขาใจ ถึงแนวทางการสรางงานวิจัย การสืบคนและการเขียนผลงานทางวิชาการมากขึ้น ซึ่งจะมี
สวนชวยใหการสรางงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และเขียนวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี
ความถูกตองมากขึ้น 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 
           จากผลการประเมิน หลักสูตรเห็นวาการอบรมในดานการสรางงานวิจัยและการเขียนผลงานดานวิชาการยังคง
มีความสําคัญตอนักศึกษาซึ่งจะเอื้อตอการทําวิทยานิพนธและการเขียนผลงานเพื่อเผยแพรของนักศึกษาใหราบรื่นมาก
ขึ้น     นอกจากนี้จากการหารือรวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและจากการนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธที่
ผานมา พบวานักศึกษาสวนใหญยังคงมีปญหาเรื่องการใชภาษาอังกฤษและเทคนิคในการนําเสนอผลงาน ซึ่งทาง
หลักสูตรเห็นวาควรจะมีการจัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสรางทักษะเหลานี้เพิ่มเติมตอไป 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.2-0-1 รายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2563 
3.2-0-2 รายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2563  
3.2-0-3 รายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2563 
3.2-0-4 คูมือการจัดทําวิทยานิพนธ 
3.2-0-5 คูมือนักศึกษาระดับบัณฑิต 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ
ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนานักศึกษา 

3 ขอ 
 

3 ขอ 
3 คะแนน 

4 ขอ 
4 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

9  

 

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.2 
จุดแข็ง 

ไมมี 
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไมมี 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมี 
 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
ไมมี 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

36 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
 

ผูผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ดร.จีราพัชร  พลอยนิลเพชร โทรศัพท  : 089-6598316 
ผูจัดเก็บขอมูล :        นางสุกัญญา ปาตังตะโร  โทรศัพท  : 065-3485524 
 

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

- ไมมีการ
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน 

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี ้

-มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบาย
ในตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผล
การดําเนินงาน
ท่ีดีขึ้นในบาง
เรื่อง 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี ้

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามคําอธิบายในตัวบงชี้ 

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานท่ี
โดดเดน เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุมเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายวาเปน
ผลการดําเนินงานท่ีโดด
เดนอยางแทจริง 

 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงาน 

การคงอยู 
อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ป พ.ศ. ที่
รับเขา 

จํานวน
รับเขา 
c 

จํานวน
สําเร็จ 
d 

คางจบ 
ออก

กลางคัน 
e 

2556 7 1 - 6 
2557 15 1 - 9 
2558 17 5 8 4 
2559 5 - 4 1 
2560 14 - 14 - 
2561 - - - - 
2562 - - - - 

 
อัตราการคงอยู = 

c-e 
X 100 

c 
 
 

  

อัตราการสําเร็จการศึกษา = 
d 

X 100 
c 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ผลการดําเนินงาน 
นักศึกษาปการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 14.29 
นักศึกษาปการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 40.00 
นักศึกษาปการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 76.47 
นักศึกษาปการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 80.00 
นักศึกษาปการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 100.00 
นักศึกษาปการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 0.00 
นักศึกษาปการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 0.00 
 โดยภาพรวมพบวา อัตราการคงอยูของนักศึกษามีแนวโนมที่สูงขึ้น โดยหลักสูตรมีอาจารยที่ปรึกษาดูแลใหคําปรึกษา
แนะนําอยางใกลชิด 

i. การสําเร็จการศึกษา 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
     ปการศึกษา 2561 มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร (เกิน 2 ป แตไมเกิน 5 ป)  จํานวน 4 
คน 

ปการศึกษาที่รับเขา 
(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใชหลกัสูตร) 

จํานวนที่รับเขา 
อัตราการสําเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาปกต ิ
จํานวน รอยละ 

2556 7 1 14.29 
2557 15 1 6.67 
2558 17 2 11.76 
2559 5 - - 
2560 14 - - 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา 
    ปจจัยที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญของหลักสูตรทํางานประจําทําใหมี
ปญหาในเร่ืองของการแบงเวลาสงผลใหเกิดความลาชาในการพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ  นอกจากนี้นักศึกษามีการขาด
การติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาหลัก และมีนักศึกษาบางรายมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยที่ปรึกษาและหัวขอวิทยานิพนธ
ทําใหสําเร็จการศึกษาลาชาไปกวากําหนดเวลาของหลักสูตรตามแผน (2 ป) 
ความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการรองเรียนของนักศึกษา 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาทีมีตอการจัดการเรียนสอนทุกรายวิชา และผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาอยูในระดับมากที่สุด 
นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร แยกเปนแตละปดังนี้ 
ปการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 

2560 4.72 ระดบัมากทีสุ่ด 
2561 4.74 ระดบัมากทีสุ่ด 
2562 4.59 ระดบัมากทีสุ่ด 

- ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชนรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
มีกระบวนการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษาดังรูป ซึง่ในปการศึกษา 2562 ไมพบการรองเรียนจากนักศึกษา 

 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

38 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 
 

 
 

กระบวนการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
 
 

หลักสูตร ส.ม. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
๑. รับเรือ่งและจัดทําบันทกึการรับเรื่องรองเรียน 

๒. นําเสนอเรื่องรองเรียนตอผูบริหารเพือ่พิจารณาใหดําเนนิการตอไป 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มรภ.สงขลา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
3.3-0-1 รายงานจํานวนนักศึกษา 
3.3-0-2 รายงานจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
3.3-0-3 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนของหลักสูตร 
3.3-0-4 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา 
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
 2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

3 ขอ 
 

3 ขอ 
3 คะแนน 

4 ขอ 
4 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

9   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 3.3 
จุดแข็ง 

ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
ไมมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

40 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  :     ดร.ยทุธพงศ  หลี้ยา โทรศัพท  : 095-0056735 
ผูจัดเก็บขอมูล  :     นางสุกัญญา ปาตังตะโร   
 

โทรศัพท : 065-3485524 

เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรคํานวณ 
คะแนนทีไ่ด   = 

 
 

 
ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา-

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนไดใชขอมูลจากสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เรื่องการสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตระดับปริญญาโท ซึ่งแบบสํารวจประกอบดวย
รายการประเมินความพึงพอใจ 6 ดาน หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีผลรวมของคา
คะแนนที่ไดจากการประเมินเปน 24.82 คิดเปนคาเฉลี่ยเทากับ 
4.14   

2.1-0-1 รายงานผลการศึกษาความพงึพอใจของ
ผูใชบัณฑิตระดับปริญญาโท  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ป 2562 

 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ 
 

ขอมลูพื้นฐานประกอบตัวบงชี ้ หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 4 
2. จํานวนผูที่ตอบแบบสอบถาม คน 4 
3. รอยละผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 100 
4. ผลการประเมินจากความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

4.1  ดานคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.29 
4.2  ดานความรู   คะแนน 4.06 
4.3  ดานทักษะทางปญญา  คะแนน 4.08 
4.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  คะแนน 4.18 
4.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช   

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คะแนน 4.04 

4.6  ดานทักษะการจัดการเรียนรู  คะแนน 4.17 
5. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบณัฑิต คะแนน 24.82 
6. คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน คาเฉลี่ย 4.14 
 
 
 
 

ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑติ 

จํานวนบัณฑติที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 
 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ 

คาเฉลี่ย 
4.70 

คาเฉลี่ย 
4.17
คะแนน 
4.17 

คาเฉลี่ย 
4.55
คะแนน 
4.55 

คาเฉลี่ย 
4.68
คะแนน 
4.68 

คาเฉลี่ย 
4.14
คะแนน 
4.14 

   
     

  
   3 

 

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.1 
จุดแข็ง 

1. บัณฑิตวิทยาลัยมีชองทางการสื่อสารกับนักศึกษาและศิษยเกาในหลายชองทาง เชน Website, Facebook, 

Application line เปนตน 

2. มีการติดตามและประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

เปนประจําทุกปการศึกษา 

3. มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาโทใหกับหนวยงานที่เก่ียวของไดรับทราบ เพื่อใชเปน

ขอมูลในการวางแผนและกําหนดกลยุทธในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 

4. มีการปรับแบบประเมินคุณภาพบณัฑิตระดับปริญญาโทฯ ใหอยูในรูปแบบสอบถามออนไลน ทําใหสะดวกตอผูใช

บัณฑิตและไดผลที่รวดเร็วมากข้ึน 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

การนํารายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาโทฯ มาวางแผนในการพัฒนาและปรับปรุง  

การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 

การเพิ่มชองทางการประเมิน เชน ประเมินผานทางเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลยัหรือของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ไมมี 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
ชนิดของตัวบงชี้ ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงชี้ การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพื่อหาคําตอบที่มีความ

นาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทําผลงานที่แสดงถึงความสามารถใน
การใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะตัวบงชี้นี้จะ
เปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  :     ดร.ยุทธพงศ  หลี้ยา โทรศัพท  : 095-0056735 
ผูจัดเก็บขอมูล  :     นางสุกัญญา ปาตังตะโร   โทรศัพท : 065-3485524 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

42 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

     
เกณฑการประเมิน โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จ 
 การศึกษาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5= รอยละ 40 ขึ้นไป 
สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงคารอยละที่คาํนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได = 
 
 

กําหนดระดบัคุณภาพผลงานวิชาการดังนี ้

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

0.20 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 -  บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  
-  ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

0.80 -  บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมปรากฏในฐานขอมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

-    ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวชิาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) 
และเมื่อไดรับการตอบรับและตพีิมพแลวการตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบบัสมบูรณซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสได 
 

ผลการดําเนินงาน : 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
สําเร็จการศึกษาจํานวน 4 คน มีผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดรับการตีพิมพเผยแพร จํานวน 9 คน / 9 
เร่ือง โดยมีผลรวมถวงน้ําของผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรฯ ทั้งหมด เทากับรอยละ 60  คิดเปน  7.5  คะแนน 
 
วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณหาคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาตามสูตร 

 

          รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเรจ็การศึกษา 

                                                      40 
X 5 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตพีิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโท 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด 

X 100 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

43 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลลัพธ 
 

ตัวตั้ง 
ผลรวมถวงน้าํหนักของผลงานทีต่ีพิมพหรือเผยแพร
ของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โท 

ตัวหาร 
จํานวนผูสาํเร็จการศึกษาระดบั

ปริญญาโททั้งหมด 
 

ตัวคูณ  
X 100 

 

2.4 4 
 

X 100 คารอยละ 
60 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 
ผลลัพธ 

 
ตัวตั้ง 

คารอยละของผลรวมถวงน้าํหนกั  (ที่ไดจากขอ 1)  ของ
ผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา 

ตัวหาร 
40 
 

ตัวคูณ  
X 5 

 
60 40 X 5 7.5  คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ
ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ป ริ ญญา โ ทที่ ไ ด รั บ ก า ร
ตีพิมพหรือเผยแพร 

รอยละ 
40 

รอยละ 
22 

2.75 
คะแนน 

รอยละ 
20 
2.5

คะแนน 

รอยละ
100 
12.5
คะแนน 

รอยละ  
60 
7.5 

คะแนน 

9   

 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย : 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 
คา

น้ําหนัก 
2.2-0-1  นางสาวเจะสุไรดา  ดือเระ ผลของการฝกการหายใจและ 

การพอกยาเย็นตอความ ดัน
โลหิตในผูสูงอายุที่เปนโรคความ
ดันโลหิตสูง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึ กษาศาสตร วิ จั ย  ครั้ งที่  6  
วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 
ณ  โ ร ง แ ร ม ห ร ร ษ า  เ จ บี 
หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

0.2 

2.2-0-2  นางสาวนิสรีน  สาเระ ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติ-
กรรมการตรวจคัดกรอง มะเร็ง
ปากมดลูกของสตรี อําเภอรือ
เสาะ จังหวัดนราธิวาส 

การประชุมหาดใหญวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 
10 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

0.2 

2.2-0-3  นางสาวยุภาวดี  คงดํา การศึกษาระบบบริ การการ 
แพทยฉุกเฉินตามการรับรูของ
ผูปฏิบัติงานการแพทยฉุกเฉิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดพัทลุง 

การประชุมหาดใหญวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 
10 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

0.2 

2.2-0-4  นางสาวรุสดา  ดอเลาะ ผลของการรมไอน้ํ าสมุนไพร
รวมกับการรักษาพยาบาลปกติใน
ผูปวยปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ศึ กษาศาสตร วิ จั ย  ครั้ งที่  6  
ระหวางวันที่ 18-19 กรกฎาคม 

0.2 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
 

44 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหลงตีพิมพ/เผยแพร 
คา

น้ําหนัก 
2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี 
หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

2.2-0-5  นางสาวอาซูรา  รเีด็ง ปจจัยที่มีผลตอภาวะน้ําหนักต่ํา 
กวาเกณฑของเด็กแรกเกิด – 5 
ป ในอําเภอบาเจาะ จังหวัด 
นราธิวาส 

การประชุมหาดใหญวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 
10 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

0.2 

2.2-0-6  นายธีรศักดิ์  ศรีพิทักษ ปจจัยที่มีความสัมพันธตอความ 
รอบรู ด า น สุ ข ภ าพ เ กี่ ย ว กั บ
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและ
การออกกําลังกายเพื่อปองกัน
โ รคอ วนของนั ก เ รี ยนวั ย รุ น 
จังหวัดยะลา 

การประชุมหาดใหญวิชาการ 
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 
10 วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

0.2 

2.2-0-7  น.ส.พัฒนชินี  สันติกาญจน พฤติกรรมการปองกันตนเองของ
สมาชิกในครอบครัวผูปวยโรค
เรื้อนในจังหวัดนราธิวาส 

วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส-
ราชนครินทร ปที่ 11 ฉบับที่ 3 
กันยายน - ธันวาคม 2562 

0.8 

2.2-0-8  นายสราวุธ อัมพร ประสิทธิผลของการพัฒนาการมี
สวนรวมของผูดูแลเด็กในการ
ปองกันควบคุมโรคมือเทาปาก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กอําเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา 

การประชุมหาดใหญวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 
10 วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

0.2 

2.2-0-9  นวลพรรณ ทองคุปต ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติ 
กรรมการใชสมุนไพรในงาน 
สาธารณสุขมูลฐานของอาสา 
สมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) ในอําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส 

การประชุมวิชาการระดับชาติ    
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้ง
ที่ 12. วันที่ 20 ตุลาคม 2562     
ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏภูเก็ต . 
จังหวัดภูเก็ต 

0.2 

 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 2.2 
จุดแข็ง 

งานวิจยัของนักศึกษาเนนทําการวิจัยในชุมชน หรือการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชุมชน 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ระดับคุณภาพของผลงานวิจัย 
2. การวางแผนเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษา 
3. แหลงการตีพิมพเผยแพร 
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ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. หลักสูตรควรรวมกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธวางแผนใหนักศึกษานําเสนอผลหรือเผยแพรงานวิจัยใหทัน

รอบประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ซึ่งการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษาไมจําเปนตองรอใหมีการสอบ
ปองกันวิทยานิพนธเสร็จสิ้นกอน  นักศึกษาจําเปนตองมีการปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการวิเคราะหขอมูล 
การเลือกผลการวิจัยบางสวนไปตีพิมพหรือเผยแพรกอนได ทั้งนี้วิทยานิพนธของนักศึกษาสามารถแบงเผยแพรได
มากกวา 1 ผลงาน 

2. การวางแผนรวมกันระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาจะชวยใหทราบวาผลการวิจัยนั้นมีคุณภาพที่ควรจะ
ตีพิมพเผยแพรในระดับคุณภาพของรายงานการวิจัยระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเผยแพรลงวารสารวิชาการ 

3. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อ
พัฒนาใหวารสารไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือเขาสูฐาน TCI ซึ่งจะสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยตอไป 

4. มหาวิทยาลัยควรสนับสนนุงบประมาณสาํหรับการเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษา ทั้งในระดับชาติ นานาชาติ 
และการตีพิมพในวารสารที่อยูในกลุมฐาน TCI 
 

หมวดที่  4 ขอมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 2562 

  ไมมีการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562 เนื่องจากงดรับนักศึกษา รวมถึงกําลังดําเนินการปดหลักสูตร และ
นักศึกษาไดลงทะเบียนและเรียนเนื้อหาครบถวนตามขอกําหนดหลักสูตรเรียบรอยแลว 
2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละรายวิชา) 

 ไมมี 
3. รายวิชาที่ไมเปดสอนในปการศึกษา 

 ไมมี 
4. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 

 ไมมี 
5. การแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน (กรณีสอนเนื้อหาไมครบ นาํมาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 

 ไมมี 
6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

 ไมมี 
7. ประสิทธผิลของกลยุทธการสอน  

 ไมมี 

8. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร 5 มี �ไมมี 
จํานวนอาจารยใหม  1 คน   
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ 5 คน  
8.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
      กรรมการหลักสูตรรวมถึงอาจารยพี่เลี้ยง ไดรวมประชุมชี้แจงอาจารยใหม ในเรื่องของรายละเอียด

หลักสูตร หนาที่และการบริหารงานของหลักสูตร  ขอมูลงานวิจัยของอาจารย ขอมูลนักศึกษาและวิทยานิพนธ การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร แนะนําอาจารยใหมกับทางงานบัณฑิตศึกษา โดยอาจารยพี่เลี้ยงใหอาจารยใหมเขารวม
สังเกตการณเมื่อมีการสอบหัวขอ สอบโครงรางวิทยานิพนธ หรือสอบปองกันวิทยานิพนธ เพื่อใหอาจารยใหมไดมีการให



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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คําแนะนํา เสนอแนะ และไดฟงมุมมองตาง ๆ ในเรื่องงานวิจัยจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ในปการศึกษา 2562 อาจารยใหมไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบหลักในโครงการอบรม 
เรื่อง การนําเสนอความกาวหนาทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบออนไลนโดยใชโปรแกรม 
Microsoft teams และยังเปนวิทยากรใหความรูแกนักศึกษาในหัวขอเรื่อง การสืบคนบทความทางวิชาการในระบบ
ฐานขอมูลออนไลน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ดวย 

 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
       โดยสรุป อาจารยมีความพอใจที่ทางหลักสูตรมีการประชุม/ ปฐมนิเทศอาจารยใหม รวมถึงจัดอาจารยพี่

เลี้ยงไวคอยใหคําแนะนํา ปรึกษา และไดใหอาจารยใหมไดแสดงศักยภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในดานองคความรู 
และงานวิจัยทั้งแกนักศึกษาและอาจารยในหลักสูตร 

8.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตผุลที่ไมไดดําเนินการ         
      ไมมี 
 

9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

 
กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวนผูเขารวม  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่

ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

รวมอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนแบบ 
Active Learning (Smart 
Classroom) (คําสั่ง 2000/2562) 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2562 

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
 

 ไดมีความรูความเขาใจและลงมือปฏิบัติ 
ในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีการสอน
แบบ active learning ได และสามารถ
นําสื่อท่ีสรางขึ้นไปทํา course online 
แบบตาง ๆ ได 

รวมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช
ซอฟตแวรลิขสิทธิ์สําหรับการบริหาร
จัดการเอกสารทางวิชาการและการ
เขียนบรรณานุกรม (คําสั่ง 
2193/2562) วันท่ี 2-3 กรกฎาคม 
2562 

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 

 ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิค
การบริหารจัดการเอกสารจํานวนมาก
สําหรับการทําหนังสือ ตํารา หรือ
เอกสารทางวิชาการ 

รวมประชุมและนําเสนอบทความ
วิชาการระดับชาติ (คําสั่ง 372/2562)  
วันท่ี 12-13 กรกฎาคม 2562 

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
 

 ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการองคความรู และมีการแบงปน
และแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูทักษะ
ของผูมีประสบการณตรง 

รวมประชุมเรื่อง “Genomic 
Thailand สัญจรภาคใต) (บันทึก
ขอความท่ี 173/62) วันท่ี 12 
กรกฎาคม 2562 

ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 

 ไดรับความรูและเขาใจในสถานการณ
วิจัยทางดาน genomics ในปจจุบัน 

อบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาฯ 
(บันทึกขอความ 405/2562) วันท่ี 
25-27 กรกฎาคม 2562        

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 

 ไดมีความรูความเขาใจและลงมือปฏิบัติ 
ในการใหคําปรึกษานักศึกษาท่ีมีการ
ฝกสหกิจ (ฝกแบบกรณีศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู) 

รวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสราง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาการเรียนรู 
(คําสั่ง 2276/2562) วันท่ี 7 สิงหาคม 
2562 

ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
ดร.ยุทธพงศ หลี้ยา 

 ไดความรูและแนวทางในการสราง
นวัตกรรมการเรียนการสอนและ
กระบวนการจัดการสอนท่ีหลากหลาย 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผูฝสอนกีฬาเพาะกาย
ระดับชาติครั้งท่ี 6 ระหวางวันท่ี 21 – 

ดร. ยุทธพงศ หลี้ยา  ไดนําความรูที่ไดจากการอบรมมา
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาท่ีมีความ
เกี่ยวของกับการออกกําลังกายโดยแรง



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

47 

 

 
กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวนผูเขารวม  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่

ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

23 มกราคม 2563 ตานใหมีความถูกตอง และทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น 

เขารวมโครการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง จริยธรรมวิจัยในมนุษย ในวันท่ี 
16-17 มีนาคม 2563 

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
ดร.วันฉัตร ศิริสาร 

 ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
เขียนโครงการวิจัยขอจริยธรรมการวจิัย
และพิจารณาใหการรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย 

เขารวมการอบรมออนไลนหัวขอเรื่อง 
การเรียนการสอนออนไลน โดยการใช
โปรแกรม Microsoft Teams วันท่ี 
10 เมษายน 2563        

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
 

 ไดมีความรูความเขาใจและลงมือปฏิบัติ 
การเรียนการสอนออนไลน โดยการใช
โปรแกรม Microsoft Teams 

เขารวมการอบรมออนไลนหัวขอเรื่อง 
จิตวิทยาในการสอน กรณีศึกษา: การ
เรียนการสอนออนไลน วันท่ี 17 
เมษายน 2563        

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
ดร.วันฉัตร ศิริสาร  
ดร. ยุทธพงศ หลี้ยา 

 ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จิตวิทยาในการสอน ในรูปแบบการสอน
แบบออนไลนและออฟไลน 

เขารวมการอบรมออนไลนหัวขอเรื่อง 
Google classroom workshop 
วันท่ี 30 เมษายน 2563        

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
ดร.วันฉัตร ศิริสาร 
ดร. ยุทธพงศ หลี้ยา 

 ไดมีความรูความเขาใจและลงมือปฏิบัติ 
ในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีการสอน 
และสามารถนําความรูที่ไดรับไปทําสื่อ
กิจกรรมและรายละเอียดตาง ๆ สําหรับ 
course online ในรายวิชาท่ีสอนได 

เขารวมการอบรมออนไลนหัวขอเรื่อง 
การวัดและการประเมินผล 
กรณีศึกษา: การเรียนการสอน
ออนไลน วันท่ี 8 พฤษภาคม 2563        

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
ดร.วันฉัตร ศิริสาร 
ดร. ยุทธพงศ หลี้ยา 

 ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัด
และการประเมินผล โดยสามารถนํามา
ประยุกตใชท้ังแบบการเรียนการสอน
ออนไลนและออฟไลน 

เขารวมการอบรมออนไลนหัวขอเรื่อง 
เทคนิควิธีการสอนเพื่อสรางแรงจูงใจ
และการเรียนรู วันท่ี 14 พฤษภาคม 
2563        

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
ดร.วันฉัตร ศิริสาร 
ดร. ยุทธพงศ หลี้ยา 

 ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิค
วิธีการสอนเพื่อสรางแรงจูงใจและการ
เรียนรู โดยสามารถนํามาประยุกตใชท้ัง
แบบการเรียนการสอนออนไลนและ
ออฟไลน ซ่ึงควรจะมีกิจกรรมและ
แรงจูงใจเพื่อสงเสริมการเรียนรูคอนขาง
ตางกัน 

เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทํารายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
(Self Assessment Report: SAR)  
ปการศึกษา พ.ศ. 2562  
โดยใชระบบออนไลนดวยโปรแกรม 
Microsoft Teams วันท่ี 15
พฤษภาคม 2563        

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
ดร.วันฉัตร ศิริสาร 
ดร. ยุทธพงศ หลี้ยา 

 นําความรูท่ีไดจากการอบรมมาใชใน
การจัดการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร ตัวบงชี้ และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสกอ. 
และนําไปใชในการจัดทํารายงาน
ประจําปการประกันคุณภาพการศึกษา
ท้ังระดับหลักสูตร และระดับคณะฯ 

เขารวมการอบรมออนไลนหัวขอเรื่อง 
google classroom วันท่ี 18 
พฤษภาคม 2563        

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
ดร.วันฉัตร ศิริสาร 
ดร. ยุทธพงศ หลี้ยา 

 ไดมีความรูความเขาใจและลงมือปฏิบัติ 
ในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีการสอน 
และสามารถนําความรูที่ไดรับไปทําสื่อ
กิจกรรมและรายละเอียดตาง ๆ สําหรับ 
course online ในรายวิชาท่ีสอนได 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวนผูเขารวม  
สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่

ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

เขารวมการอบรมออนไลนหัวขอเรื่อง 
การสรางแบบทดสอบออนไลน ดวย 
google form และ Microsoft form 
วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563        

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
ดร.วันฉัตร ศิริสาร 
ดร. ยุทธพงศ หลี้ยา 

 ไดมีความรูความเขาใจและลงมือปฏิบัติ 
ในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีการสอน 
และสามารถนําความรูที่ไดรับไปทําสื่อ
กิจกรรมและรายละเอียดตาง ๆ สําหรับ 
course online ในรายวิชาท่ีสอนได 
รวมถึงใชทําแบบสอบถาม แบบประเมิน
สําหรับงานวิจัยได 

เขารวมการอบรมออนไลนหัวขอเรื่อง 
การสรางวิดีโอ classroom ดวย 
Flipgrid วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563        

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
ดร.วันฉัตร ศิริสาร 
ดร. ยุทธพงศ หลี้ยา 

 ไดมีความรูความเขาใจและลงมือปฏิบัติ 
ในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีการสอน 
และสามารถนําความรูที่ไดรับไปทําสื่อ
กิจกรรมและรายละเอียดตาง ๆ สําหรับ 
course online ในรายวิชาท่ีสอนได 

เขารวมการอบรมออนไลนหัวขอเรื่อง 
การบันทึกหนาจอ และ OBS studio 
วันท่ี 29 พฤษภาคม 2563        

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
ดร.วันฉัตร ศิริสาร 
ดร. ยุทธพงศ หลี้ยา 

 ไดมีความรูความเขาใจและลงมือปฏิบัติ 
ในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีการสอน 
และสามารถนําความรูที่ไดรับไปทําสื่อ
กิจกรรมและรายละเอียดตาง ๆ สําหรับ 
course online ในรายวิชาท่ีสอนได 

เขารวมการอบรมออนไลนหัวขอเรื่อง 
การใชงานโปรแกรมตัดตอ ตกแตง
ภาพและวิดีโอ วันท่ี 5 มิถุนายน 
2563        

ดร. เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 
ดร. จีราพัชร พลอยนิลเพชร 
ผศ.ดร.คันธมาทน กาญจนภูมิ 
ดร.วันฉัตร ศิริสาร 
ดร. ยุทธพงศ หลี้ยา 

 ไดมีความรูความเขาใจและลงมือปฏิบัติ 
ในการใชเครื่องมือเทคโนโลยีการสอน 
และสามารถนําความรูที่ไดรับไปทําสื่อ
กิจกรรมและรายละเอียดตาง ๆ สําหรับ 
course online ในรายวิชาท่ีสอนได 

 
หมายเหตุ :หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนบัสนุนทีป่ฏิบัติหนาที่ในหองปฏิบัติการประจําหลักสูตรใหนํามานบัรวมในขอนี้ดวย 
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต  โทรศัพท  : 081-5881246 
จัดเก็บขอมูล  : ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต  โทรศัพท  : 081-5881246 

 
เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมีกลไก 
- ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 
 ไมขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตัวบงชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ในป
การศึกษา 2562  ดังนี ้
 

องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี ้
อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการดําเนินงานใน

ประเด็นที่เกี่ยวของ 
สาเหต ุ

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบ
หลักสูตร ขอมูลที่ใชในการ
พัฒนาหลักสูตรและ
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยตามความกาวหนา
ในศาสตรสาขานัน้ ๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวขอ
วิทยานพินธและการ
คนควาวิจัยอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- หลักสูตรงดรับนักศึกษา
และกําลังดําเนนิการปด
หลักสูตร (แบบมีเงื่อนไข) 
- หลักสูตรไมมีการเรียน
การสอน ยังเหลือเพียงการ
ควบคุมดูแลนักศึกษาใน
การทําวิทยานิพนธเทานั้น 
- นักศึกษาที่ยังคางจบทุก
คนไดรับการแตงตั้งอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานพินธหลัก
และอาจารยทีป่รึกษา
วิทยานพินธรวมเรียบรอย
แลว 
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ประจําปการศึกษา 2562 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.1-0-1 บันทึกขอความขอยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรในบางตัวบงชี้  ลงวนัที่ 16 มกราคม 

2563 และผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ                     
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน  

ขอยกเวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร ในปการศึกษา 2562   

ตัวบงชี้ 
เปาหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรลุ 
สาระของรายวิชาใน 
หลักสตูร 

3 ขอ 4 ขอ 
3 คะแนน 

4 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
 2 คะแนน 

- - - 

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.1 
จุดแข็ง 

ไมม ี

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไมม ี

จุดที่ควรพัฒนา 
ไมม ี

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
ไมม ี

 
ตัวบงชี้ที่  5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต  โทรศัพท  : 081-5881246 
จัดเก็บขอมูล :     ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต  โทรศัพท  : 081-5881246 

 

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

- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 
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ผลการดําเนินงาน 
การกําหนดผูสอน  การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 
เปาประสงค 

กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมายผูเรียนมี
คุณภาพตามที่กําหนดไวในตามรายละเอียดของรายวิชา  

เมื่อหลักสูตรดําเนินการเปดรายวิชาแลว คณะกรรมการหลักสูตรรวมกับบัณฑิตศึกษา จะทําการวางระบบผูสอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ใหผูสอนมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนใหกระบวนการจัดการเรียน
การสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุม ผูสอนใชวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการ
วิชาการและการวิจัย ในการเรียนการสอน ดังนี้ 

ประธานหลักสูตรรับรายวิชาที่เปดสอนแลวประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อกําหนดผูสอนรายวิชา 
จากนั้นจัดทํา มคอ.3 ตามกําหนดเวลา โดยผูสอนรายวิชาเดียวกัน ทํา มคอ.3 รวมกัน  จากนั้นจึงนําไปสอน ขณะที่
สอนมีการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค  และทวนสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รวมถึงใหนักศึกษา
ประเมินผลการสอนของอาจารย หากไมผานการประเมินจะตองรวมประชุมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อ
ชี้แจงแสดงเหตุผลในการจัดการเรียนการสอนโดยนาํผลการดําเนินงานที่มีขอควรปรับปรุงไปปรับปรุงในการทํา มคอ.
3 ในการสอนครั้งตอไป หลังสิ้นสุดภาคการศึกษามีการจัดทํา มคอ.5 ภายใน 30 วัน  จากนั้นประเมินระบบและกลไก
ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมีเปาหมายเพื่อตรวจสอบกระบวนการและกลไกถึงประสิทธิภาพในการวาง
ระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามความตองการของหลักสูตร 

การวางแผน (P)  
1. งานบัณฑิตศึกษาใหทางหลักสูตรทําแผนการเปดรายวิชาที่จะมีการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษามายัง

หลักสูตร 
2. หลักสูตรดําเนินการจัดผูสอนในแตละรายวิชาซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดประชุมวางแผนรวมกัน 

เพื่อจัดระบบการสอน จัดอาจารยผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยรวมกันศึกษาวิเคราะห
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงคของหลักสูตร แผนการเรียน คําอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ 
ความรูความสามารถ ของผูสอนที่สอดคลองกับแตละรายวิชา พรอมทั้งพิจารณารวมกันถึงคุณสมบัติ ความรู 
ประสบการณของผูสอนในหลักสูตร นํามาจัดตามคุณสมบัติผูสอนและวางแผนจัดผูสอนใหเหมาะสมในแตละรายวิชา 
สําหรับรายวิชาที่มีมติใหมีการสอนโดยอาจารยพิเศษ ทางหลักสูตรจะใหกรรมการหลักสูตรหรืออาจารยผูสอนรวมใน
รายวิชานั้นๆ ไดเปนอาจารยผูประสานงานรายวิชากับอาจารยพิเศษ และออกแบบรายละเอียดของรายวิชาที่จะทํา
การเรียนการสอนรวมกัน 

3. หลักสูตรสงรายชื่ออาจารยผูสอนไปยังงานบัณฑิตศึกษา 
4. งานบัณฑิตศึกษารวมกับทางสํานักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) ดําเนินการ และเปดระบบเพื่อให

นักศึกษาลงทะเบียน สวนการจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดประชุม
ปรึกษาหารือและทบทวนขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการเตรียมการ จัดทํา เอกสาร มคอ.3 ที่กําหนดเนื้อหาสาระ 
เหมาะสม ทันสมัย ใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใชวิธีการสอนใหมๆ ทั้งภาคทฤษฎีและการออก
ภาคสนามในบางรายวิชา การใชสื่อเทคโนโลยี มีการบูรณาการระหวางวิชา และนําไปชี้แจงทําความเขาใจกับผูสอน
ในหลักสูตรตอไป รวมทั้งมีการวางแผนใหมีการทวนสอบของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาที่ไดมีการจัดการเรียน 
การสอน 
การดําเนินการ (D) 
 ทางหลักสูตรไมมีการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562 เนื่องจากงดรับนักศึกษา รวมถึงกําลังดําเนินการ
ปดหลักสูตร และนักศึกษาที่ยังคงคางในหลักสูตรไดลงทะเบียนและเรียนเนื้อหาครบถวนตามขอกําหนดของหลักสูตร 
เรียบรอยแลว 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
 
 

ระบบและกลไกการวางระบบและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

 
เฉพาะปริญญาโท 
การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ
ความกาวหนาของศาสตร 

1. มีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑที่สกอ.
กําหนด คืออาจารย 1 คนรับนักศึกษาในความดูแลเพื่อเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักได 5 คน 

2. ในการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธไดเนนใหนักศึกษาประยุกตองคความรูตาง ๆ กับชุมชน เพื่อการ
พัฒนาสุขภาพชุมชนอยางบูรณาการ รวมถึงใหนักศึกษาสามารถประเมิน วิเคราะห สังเคราะห และวางแผน จัดการ

งานบัณฑิตศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน 
กับปจจัยที่สงผลกระทบตอสุขภาพชุมชนไดอยางเหมาะสม โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ และ/หรือเชิงปริมาณ 

3. มีระบบและกลไกที่ควบคุมหัวขอวิทยานิพนธ โดยนําเสนอหัวขอตอคณะกรรมการประกอบดวย 
ประธานหลักสูตร เลขานุการหลักสูตร ผูควบคุมวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิจากบัณฑิต เพื่อพิจารณาวิทยานิพนธ 
 
การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

1. ในสวนของการกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ พิจารณา
จากความถนัดความเชี่ยวชาญของอาจารยในหัวขอที่นักศึกษาสนใจ และมีโควตาที่สามารถรับนักศึกษาได  

2. จัดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหนักศึกษาหลังจบการเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย อาจารย
และนักศึกษาจะทราบหัวขอวิทยานิพนธที่นักศึกษาสนใจแลว ซึ่งนักศึกษาจะสามารถทําเรื่องแตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธเมื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธเรียบรอยแลว  

3. หลักสูตรรวมกับงานบัณฑิตศึกษา และคณะวิทยาศาสตรฯ จะมีการกระตุนและติดตามใหอาจารย
ในหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

4. งานบัณฑิตศึกษานําเสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ใหกับคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อ
พิจารณา และมีมติในการแตงตั้งเสนอรายชื่อแกบัณฑิตศึกษาเพื่อทาบทามและทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ และในปการศึกษา 2562 นักศึกษาทุกคนในหลักสูตรมีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธรวมครบทุกคนแลว 

การชวยเหลือกํากับติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ทางหลักสูตรรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และงานบัณฑิตศึกษาไดจัดสรรเวลาที่เอื้ อตอการให
คําปรึกษาไดตลอดเวลาและทุกชองทาง มีคูมือวิทยานิพนธและสามารถดาวนโหลดเอกสารตางๆไดจากเว็บไซต ใน
สวนของการตีพิมพเผยแพรผลงานของนักศึกษา ทางหลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักดูแล
ในสวนนี้โดยสามารถหาขอมูลแหลงตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยไดจากขาวประชาสัมพันธของคณะฯและขาวประ
สัมพันธจากสํานักวิจัยและพัฒนา 

นอกจากนี้หลักสูตรรวมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรมติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษา โดยจะใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธมานําเสนอความกาวหนาฯ ที่มหาวิทยาลัย สําหรับ
การนําเสนอความกาวหนาประจําปการศึกษาที่ 1/2562 มหาวิทยาลัยไดมีการโอนงานของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จากงานบัณฑิตศึกษามาที่คณะฯ และมีการปรับเปลี่ยนระบบการทําโครงการตามไตรมาสรวมถึง
โครงการที่ไมมีการเบิกจาย ทําใหการจัดโครงการนําเสนอความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธไมทันในไตรมาสที่ 2 
ทางหลักสูตรจึงจําเปนตองเลื่อนเปนนําเสนอในไตรมาสที่ 3 แทนซึ่งจะอยูในชวงเดือน เม.ย.-พ.ค. 2563 อยางไรก็
ตามทางหลักสูตรตองติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเทอมละ 1 คร้ัง ดังนั้นทางหลักสูตรจึง
ใหนักศึกษาทุกคนเขียนรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธและสงในรูปแบบ Google form โดยมีการแจง
ขาวสารไปทางกลุมไลนของหลักสูตร (หลักฐานเปนสรุปการรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2562) และจากการสรุปขอมูลพบวามีนักศึกษาให
ความรวมมือตอบกลับเพียง  10 คน จากจํานวนนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 24 คน  คิดเปนรอยละ 
41.67 

สําหรับในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ทางหลักสูตรไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอความกาวหนาในการ
ทําวิทยานิพนธของนักศึกษา โดยไดดําเนินการทําโครงการเรื่อง การนําเสนอความกาวหนาทางการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบออนไลนโดยใชโปรแกรม Microsoft teams ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 
เพื่อใหสอดคลองกับวิกฤตเหตุการณโรคโควิด-19 และยังคงมีการชวยเหลือกํากับติดตามการทําวิทยานิพนธของ
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ผลการดําเนินงาน 
นักศึกษา โดยเชิญคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธมารวมพูดคุยใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาในเรื่องตาง ๆ อาทิเชน การวางแผนการสอบโครงรางวิทยานิพนธ สอบวิทยานิพนธ การเก็บขอมูล 
กระบวนการทําหนังสือในขั้นตอนตาง ๆ ระหวางการทําวิทยานิพนธ ในรูปแบบออนไลน เพื่อแกปญหาเร่ืองการลาชา
ของการสําเร็จการศึกษา และการคงคางของนักศึกษาในหลักสูตร นอกจากนี้ในการจัดโครงการดังกลาวยังมีการ
อบรมนักศึกษาเรื่อง การสืบคนบทความทางวิชาการในระบบฐานขอมูล ออนไลน การอางอิงทางวิชาการ และการ
คัดลอกงานผูอื่นในการเผยแพรงานวิจัย โดยวิทยากรคือ อาจารย ดร.วันฉัตร ศิริสาร ทําใหนักศึกษาไดประโยชนทั้ง
ในดานงานวิจัย การทําวิทยานิพนธ และการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษา 

ผลการประเมินของโครงการพบวามีนักศึกษาและอาจารยลงทะเบียนเขารวมโครงการทั้งสิ้น 15 คน (โดยเปน
นักศึกษา จํานวน 10 คน จากทั้งหมด 24 คน คิดเปน รอยละ 41.67 อยางไรก็ตามในจํานวนนี้มีนักศึกษาที่สอบ
วิทยานิพนธเรียบรอยแลว แตยังอยูระหวางการแกไขรูปเลมดวย) สําหรับผลการประเมินระดับความพึงพอใจตอ
โครงการอบรม พบวา ดานความพึงพอใจในกระบวนการ / ขั้นตอนการดําเนินการอบรมและนําเสนอความกาวหนา
ทางการศึกษา ไดคาเฉลี่ย 4.60 อยูในระดับมากที่สุด ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการอบรมไดคาเฉลี่ย 4.61 
อยูในระดับมากที่สุด ดานการนําความรูไปใช ไดคาเฉลี่ย 4.60 อยูในระดับมากที่สุด และผลการประเมินโดยภาพรวม
ของโครงการ พบวา ไดคาเฉลี่ย 4.62 อยูในระดับมากที่สุด จากขอมูลผูใหการประเมิน 14 คน จากจํานวนที่
ลงทะเบียน จํานวน 15 คน คิดเปน รอยละ 93.33  

นอกจากนี้ทางหลักสูตรไดสรุปถึงขอดีและปญหาของการนําเสนอความกาวหนาในรูปแบบออนไลน ดังนี้  
ขอดี 
1. รูปแบบออนไลนทําใหนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ สามารถเจอกันไดโดยการ meeting 

conference แบบออนไลน ซึ่งทั้งสองฝายสามารถใชประโยชนในเรื่องของการใหคะแนะนํา ปรึกษา การวิเคราะห
ขอมูล การทําสไลดนําเสนอโดยการแชรหนาจอ ทําใหชวยลดปญหาการตองนัดหมายวันเวลาในการเดินทางมาหา
อาจารยที่ปรึกษา 

2. การจัดการนําเสนอความกาวหนาแบบออนไลน ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยกับ
นักศึกษา และนักศึกษากับนักศึกษา ในเรื่องของการแชรประสบการณเกี่ยวกับการเก็บขอมูล ปญหาที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการเก็บขอมูล และแนวทางการปองกัน รวมถึงการแกปญหาของรุนพี่ที่ได เก็บขอมูลวิจัยมากอน รวมถึง
ขั้นตอนตาง ๆ ในการทําวิทยานิพนธ 

 
ปญหาที่เกิดขึ้น 
1. นักศึกษาบางคนไมไดใชคอมพิวเตอร ที่มีกลองและไมโครโฟน แกปญหาโดยแจงนักศึกษาทุกคนตองเตรียม

ความพรอมในเรื่องการสอบออนไลน เชน อินเตอรเน็ต คอมพิวเตอร ระบบเสียง ไมโครโฟน  
2. นักศึกษาบางคนระบบอินเตอรเน็ตมีปญหาทําใหคาง และแชรหนาจอไมได จึงแกปญหาโดยใชการโทรเขา

มาในกลุมนําเสนอและเปดเสียง 
3. ระบบ Microsoft teams ใชความเร็วในการสงขอมูลของอินเทอรเน็ตมากทําใหมีปญหากับระบบ

อินเตอรเน็ต อาจจะตองใช platform อื่น เชน Google meet 
4. นักศึกษาหลายคนไมไดนําเสนอ เนื่องจากติดภารกิจเขาเวร จึงแกปญหาโดยการสงเอกสารการนําเสนอ

ความกาวหนาของงานวิทยานิพนธใหหลักสูตรแทน  สวนนักศึกษาที่ลงเวรพอดี แกปญหาดวยการโทรเขามาในกลุม
นําเสนอ นําเสนอดวยวาจา และตอบขอซักถาม ฟงคําแนะนําจากอาจารย 

สรุปปญหาเรื่องการสําเร็จการศึกษาลาชาของนักศึกษาทั้งสองภาคการศึกษา พบวา มีสาเหตุดังนี้ 
- การแบงเวลาเร่ืองสวนตัว การทํางาน ครอบครัว  
- การเก็บขอมูล กลุมตัวอยางไมเพียงพอ เพราะงานวิจัยเชิงคุณภาพ ยังหาขอมูลที่อิ่มตัวไมได เลย

หาจุดสิ้นสุดไมได และติดปญหาโควิด ทําใหลงพื้นที่ไมสะดวก 
- กลุมตัวอยางสงขอมูลไมครบ ทําใหตองคอยตามขอมูลอยูเรื่อยๆ 
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ผลการดําเนินงาน 
ทางหลักสูตรไดแนะนําใหนักศึกษารูจักแบงเวลาทั้งงานประจํา และการทําวิทยานิพนธ พยายามอยาขาดการ

ติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักติดตามความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธของนักศึกษาดวย สําหรับการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพอาจจะตองใชวิธีการใหไดมาซึ่งขอมูลโดยวิธีการอื่น 
เชน การติดตอทางโทรศัพท หรือ social media ตาง ๆ แทนการลงพื้นที่จริง (หากจําเปน) และจากการนําเสนอ
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธแบบออนไลนนี้เอง ที่ทางหลักสูตรเห็นพองตองกันหลังจากดําเนินโครงการเสร็จ
วา เปนทางเลือกที่ดีทางหนึ่งในการชวยเหลือกํากับติดตามในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาในภาคการศึกษาตอไป 
 

ระบบและกลไกการทําวิทยานพินธของนักศึกษา 
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หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.2-0-1 มคอ.7 (รวมกับรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาํปการศึกษ 2561) 

5.2-0-2 รายชื่อนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและรวม (แยกตามรหัสนักศึกษา) 
5.2-0-3 สรุปการรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ประจํา

ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

5.2-0-4 โครงการอบรม เรื่อง การนําเสนอความกาวหนาทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาในรูปแบบ
ออนไลนโดยใชโปรแกรม Microsoft teams  

5.2-0-5 รูปภาพโครงการอบรมเรื่อง การนําเสนอความกาวหนาทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาใน
รูปแบบออนไลนโดยใชโปรแกรม Microsoft teams  

5.2-0-6 สรุปผลการประเมินโครงการเรื่อง การนําเสนอความกาวหนาทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
รูปแบบออนไลนโดยใชโปรแกรม Microsoft teams  

5.2-0-7 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คร้ังที่ 3/2562 

5.2-0-8 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คร้ังที่ 1/2563 

5.2-0-9 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คร้ังที่ 2/2563 

5.2-0-10 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คร้ังที่ 3/2563 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ
การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

3 ขอ 4 ขอ 
3 คะแนน 

4 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
 2 คะแนน 

3 ขอ 
 2 คะแนน 

3   

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.2 
จุดแข็ง 

ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. กระบวนการทําวิทยานิพนธ ซึ่งจะมีผลตอการวิจัย การพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธ การตีพิมพผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
2. จํานวนนักศึกษาที่ใหความรวมมือในการนําเสนอหรือรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของแตละภาค

การศึกษา 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. ควรมีการสอบถามขอมูลเพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรค ของรายละเอียดหลักสูตรจากผูเรียน หรืออาจา รย

ผูสอน ผูควบคุมวิทยานิพนธ ผานการพูดคุย การนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ ซึ่งจะไดนําขอมูลที่ไดรับเขารวม
หารือ/ หาแนวทางแกไขภายในหลักสูตรตอไป 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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2. ประชาสัมพันธหลาย ๆ ชองทางการติดตอ เชน เว็บไซตของงานบัณฑิตศึกษา กลุมไลน อีเมล หรือผานอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยตรง 
 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต  โทรศัพท  : 081-5881246 
จัดเก็บขอมูล :     ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต  โทรศัพท  : 081-5881246 

 

เกณฑการประเมิน   

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ    
มีกลไก 

- ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน   

ผลการดําเนินงาน 
เปาประสงค 

เนนการประเมินผูเรียนในภาพรวมดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยใหผูสอนและ
ผูเรียนมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

การประเมินผูเรียนเปนกระบวนการสําคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มี
จุดมุงหมายเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรูของผูเรียน ตลอดถึงการประเมินผลการเรียนของผูเรียนเพื่อ
แสดงผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรคาดหวัง ระบบการประเมินผูเรียนตองมีความชัดเจน ครบถวนเหมาะสมทุก
กระบวนการ เพื่อใหผลการประเมินสะทอนความสามารถที่แทจริงของผูเรียนและไดขอมูลที่แมนยําในการปรับปรุง/
พัฒนา  

การวางแผน (P) 
หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวใน มคอ.2 

แตละรายวิชาในหลักสูตรมีการกําหนดน้ําหนักขององคประกอบในการประเมินใหสอดคลองกับจุดเนนภายในแตละ
รายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชการประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลการ
เรียนรูของนักศึกษามีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย ขอสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การ
สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา มีการกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใชประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาให
มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธการเรียนรู มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีรายกลุมใหได
มาตรฐานเดียวกันโดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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ผลการดําเนินงาน 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) เพื่อกําหนดเกณฑการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษาในแตละรายวิชา  
2. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.3 
3. อาจารยผูสอนดําเนินการสอนและใชวิธีการประเมินตามขอตกลงใน มคอ.3 
4. ระบุชวงเวลาในการจัดการทวนสอบขอสอบกอนการสอบระหวางภาค และสอบปลายภาค 
5. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารยผูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 

5 ดาน สงมายังหลักสูตร 
6. พิจารณา มคอ.7 ครั้งที่ผานมาเพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษาในหลักสูตร 
7. มีการประเมินวิทยานิพนธ เมื่อนักศึกษาสอบวิทยานิพนธ (สอบจบ) โดยใชแบบประเมินวิทยานิพนธของงาน

บัณฑิตศึกษา ซึ่งมีการเริ่มใชตั้งแตภาคการศึกษา 2561 เปนตนมา 
การดําเนินการ (D) และการประเมินผลการดําเนินการ (C) 

สําหรับการดําเนินการนั้น เนื่องจากทางหลักสูตรฯ ไมมีการเรียนการสอนตลอดปการศึกษา 2562 และงดรับ
นักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 รวมถึงกําลังดําเนินการปดหลักสูตร และนักศึกษาที่คงคางในหลักสูตรไดลงทะเบียน
และเรียนเนื้อหาครบถวนตามขอกําหนดหลักสูตรฯเรียบรอยแลว จึงไมมีการประเมินผูเรียนตามแผนดังกลาวขางตน แต
ทางหลักสูตรยังคงดําเนินการสอบและประเมินวิทยานิพนธเชนเดียวกับปการศึกษา 2561  

โดยในปการศึกษา 2562 มีนักศึกษาสอบวิทยานิพนธทั้งสิ้น 6 คน (รวมการสอบแบบออนไลน) ผลการประเมิน
พบวา สอบผานอยูในระดับดีเยี่ยม จํานวน 2 คน และผานแบบมีเงื่อนไข ตองปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาและรูปเลม
วิทยานิพนธ จํานวน 4 คน โดยพิจารณาจากเกณฑการประเมินวิทยานิพนธของงานบัณฑิตศึกษา ซึ่งแบงเปน สวนที่ 1 
รายงานวิทยานิพนธ  (70 %)  และสวนที่ 2 การนําเสนอผลงานและการตอบคําถาม  (30 %) การประเมินวิทยานิพนธ
จะประเมินโดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทั้งกรรมการภายในมหาวิทยาลัย และกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยที่มาสอบใหนักศึกษา อยางไรก็ตามในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ทางหลักสูตรมี
การจัดสอบและประเมินวิทยานิพนธในรูปแบบออนไลนชวงเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณโรคระบาดโควิด-19 มีนักศึกษาขอสอบแบบออนไลนจํานวน 3 คน ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563  

สวนของผลงานตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยของนักศึกษา พบวานักศึกษาทุกคนที่ยื่นขอสอบวิทยานิพนธและผานการ
สอบวิทยานิพนธ มีการเผยแพรงานวิจัย/วิทยานิพนธดวยบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
ระดับชาติ จํานวน 7 เรื่อง ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติอยูในฐาน TCI กลุมที่ 1 จํานวน 1 เรื่อง และ
ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติอยูในฐาน TCI กลุมที่ 2 จํานวน 1 เร่ือง (ไดใบตอบรับเรียบรอยแลว แตจะ
มีการเผยแพรในชวงเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) นอกจากนี้สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธทุกคนมี
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมที่มีความเชี่ยวชาญกับหัวขอที่นักศึกษาสนใจ 
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธวางแผนรวมกับนักศึกษาในเรื่องของขอบเขตการทําวิจัย ระยะเวลาการทําวิจัย และ
การเผยแพรงานวิจัย/วิทยานิพนธดวยบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องระดับชาติเปนอยางนอย 
การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
 เนื่องจากทางหลักสูตรฯ ไมมีการรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 และกําลังดําเนินการปดหลักสูตร ทําใหไมมี
การเรียนการสอนตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2561 ดังนั้นทางหลักสูตรจึงไมไดมีการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน แตจะมุงเนนในเรื่องของการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาใหจบภายในระยะเวลาที่ไมเกินกําหนดตาม
ระเบียบขอบังคับของทางมหาวิทยาลัย คือ ภาคปกติ ไมเกิน 10 ภาคการศึกษา และภาคพิเศษ ไมเกิน 15 ภาค
การศึกษา ดังนี้ 
1. ทางหลักสูตรจะใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธและผานการสอบโครงรางฯ  รายงานความกาวหนาของงาน
วิทยานิพนธในทุกภาคการศึกษา โดยนําเสนอ Power point  ถึงวิธีการวิจัย ผลการวิจัยโดยยอ ปญหาอุปสรรคและแนว
ทางการแกไข (ถามี) และแผนการทําวิจัยในภาคการศึกษาถัดไป ทําใหทางหลักสูตรมีการพูดคุยกับนักศึกษาและ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และไดเห็นความกาวหนาและผลการวิจัยของนักศึกษาอยางชัดเจน ทั้งยังเปนประโยชน
ตอนักศึกษาในการเตรียมเผยแพรผลงานวิจัยและสอบวิทยานิพนธอีกดวย อยางไรก็ตามนักศึ กษาที่ลงทะเบียน
วิทยานิพนธไมสามารถเขารวมการนําเสนอความกาวหนาครบทุกคน เนื่องจากบางคนติดภารกิจทั้งเรื่องงานและเรื่อง
สวนตัว บางคนไมมานําเสนอความกาวหนาเพราะกลัวอาจารยดุ ทางหลักสูตรจึงไดนําปญหานี้เสนอตอกรรมการ
บัณฑิตศึกษาและผูอํานวยการสํานักสงเสริมและงานทะเบียน เพื่อหามาตรการกระตุนใหนักศึกษามาติดตาม
ความกาวหนาวิทยานิพนธเพื่อประโยชนแกตัวนักศึกษาเอง แตในเบื้องตนทางหลักสูตรจะมีการประสานไปกับอาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธและตัวนักศึกษาโดยตรงถึงความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา 
2. จากการนําเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ทางหลักสูตรไดมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษา โดยไดดําเนินการทําโครงการเรื่อง 
การนําเสนอความกาวหนาทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบออนไลน  และจากการนําเสนอ
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธแบบออนไลนนี้เอง ทําใหทางหลักสูตรเห็นพองตองกันหลังจากดําเนินโครงการเสร็จ
วา เปนทางเลือกที่ดีทางหนึ่งในการชวยเหลือกํากับติดตามในการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาในภาคการศึกษาตอไป 
3. การประเมินวิทยานิพนธของนักศึกษาเนนกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่ดําเนินการสอบปองกัน
วิทยานิพนธใหเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ เพื่อสามารถใหขอมูลสะทอนกลับที่ทําใหนักศึกษาสามารถแกไข
จุดออนหรือเสริมจุดแข็งในงานวิจัย/วิทยานิพนธของตนเองได ทั้งยังเปนแนวทางใหกับอาจารย และนักศึกษาคนอื่นๆ ที่
เขารวมฟงการสอบดวย ผลลัพธที่ไดคือทางหลักสูตร คณะกรรมการสอบ รวมถึงนักศึกษาทุกคนที่เขาฟงไดรูขอมูลที่มี
ความทันสมัย แนวทางการทําวิจัย การวิเคราะหขอมูล รวมถึงการตีพิมพเผยแพร และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
5.3-0-1 มคอ.7 (รวมกับรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาํปการศึกษา 2561) 
5.3-0-2 แบบประเมนิวิทยานิพนธ 
5.3-0-3 มคอ.7 (รวมกับรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจาํปการศึกษา 2562) 
5.3-0-4 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คร้ังที่ 2/2563 
5.3-0-5 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คร้ังที่ 3/2563 

 

การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

การประเมินผูเรียน 3 ขอ 3 ขอ 
2 คะแนน 

4 ขอ 
3 คะแนน 

4 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
2 คะแนน 

3   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.3 
จุดแข็ง 

ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
ไมมี 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต  โทรศัพท  : 081-5881246 
จัดเก็บขอมูล :     ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต  โทรศัพท  : 081-5881246 

 

เกณฑการประเมิน 
- มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 
- มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 
- มีการดําเนินงานรอยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.00 
- มีการดําเนินงานรอยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.50 
- มีการดําเนินงานรอยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 4.75 
- มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5 
 

หมายเหตุ : 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งช าติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้  

ข้อ 2 ระบุว่า“กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะจัดท ารายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถ้า
มี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ 
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของ
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ได้ ท้ังนี้ให้ค านึงถึงเจตนารมณของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ข้อ 3 ระบุว่า“ให้ถือว่าตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งช้ี เปนเพียงแนวทาง
เท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมี
อิสระในการก าหนดตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ใน
หมวด 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งช้ีใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งช้ีเดิมก่อนได้หรือ
หากหลักสูตรใดมีความประสงคก าหนดตัวบ่งช้ีแบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งช้ีใหม่ ให้น าเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป” 
 

ผลการดําเนินงาน 

ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสตูรอยางนอยรอยละ 
80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงาน
หลักสตูร 

1. มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งสิ้น 
5 คน 

2. มีการจัดประชุม 6 ครั้ง ซึ่งสวนใหญจะ
เปนการประชุมเพื่อการมีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผนการบริหาร
และพัฒนาอาจารย ประชุมเพื่อการ
ชวยเหลือกํากับตดิตามในการทํา
วิทยานิพนธ พัฒนาทักษะที่จําเปนใน
การวิจัยหรือการทําวิทยานิพนธและ
การตีพิมพผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา และมีการประชุมเพือ่

3  5.4.1.1 คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
5.4.1.2 รายงานการ
ประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี 
1/2562 
5.4.1.3 รายงานการ
ประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี 
2/2562 
5.4.1.4 รายงานการ
ประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

การจัดทํา ตดิตาม และการจัดทํา 
มคอ.7 (รวมกับรายงานการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร ประจําปการศึกษา 2562) 
ดังนี ้
- ครั้งท่ี 1 วันท่ี 3 เมษายน 2562 

สถานท่ี ณ หองประชุมบณัฑติ
วิทยาลัย (9-202) อาคาร 9 
จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน คิด
เปนรอยละ 100  

- ครั้งท่ี 2 วันท่ี 26 มิถุนายน 2562 
สถานท่ี ณ หองประชุมบณัฑติ
วิทยาลัย (9-202) อาคาร 9 
จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน คิด
เปนรอยละ 100 

- ครั้งท่ี 3 วันท่ี 30 ตุลาคม 2562 
สถานท่ี ณ หองประชุมบณัฑติ
วิทยาลัย (9-202) อาคาร 9 
จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน คิด
เปนรอยละ 100 

- ครั้งท่ี 4 วันท่ี 8 มกราคม 2563 
สถานท่ี ณ หองประชุมบณัฑติ
วิทยาลัย (9-202) อาคาร 9 
จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน คิด
เปนรอยละ 100 

- ครั้งท่ี 5 วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
ประชุมแบบออนไลน จํานวน
อาจารยเขารวม 5 คน คิดเปน
รอยละ 100 

- ครั้งท่ี 6 วันท่ี 20 พฤษภาคม 
2563 ประชุมแบบออนไลน 
จํานวนอาจารยเขารวม 5 คน คิด
เปนรอยละ 100 

3/2562 
5.4.1.5 รายงานการ
ประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี 
1/2563 
5.4.1.4 รายงานการ
ประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี 
2/2563 
5.4.1.4 รายงานการ
ประชุมหลักสูตร ครั้งท่ี 
3/2563 
 

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสตูรตามแบบ มคอ. 2 
ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีรายละเอียด
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

3  5.4.2.1  มคอ.2 

(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอยีด

ไมขอรับการประเมิน - - เนื่องจากทางหลักสูตรฯ 
ไมมีการรับนักศึกษา
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

ของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4  อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

ตั้งแตปการศึกษา 2561 
และกําลังดําเนินการปด
หลักสตูร ทําใหไมมีการ
เรียนการสอนตั้งแตภาค
การศึกษาท่ี 2/2561 

(4) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ไมขอรับการประเมิน - - เนื่องจากทางหลักสูตรฯ 
ไมมีการรับนักศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2561 
และกําลังดําเนินการปด
หลักสตูร ทําใหไมมีการ
เรียนการสอนตั้งแตภาค
การศึกษาท่ี 2/2561 

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

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสตูรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
 
 

3  5.4.5.1 มคอ.7 รายงาน
ผลการดําเนินการของ
หลักสตูร (รวมกับ
รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร ประจําป
การศึกษา 2562) 

(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

ไมขอรับการประเมิน - - เนื่องจากทางหลักสูตรฯ 
ไมมีการรับนักศึกษา
ตั้งแตปการศึกษา 2561 
และกําลังดําเนินการปด
หลักสตูร ทําใหไมมีการ
เรียนการสอนตั้งแตภาค
การศึกษาท่ี 2/2561 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรยีนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปท่ีแลว 
 
 

มีการปรับในเรื่องของการชวยเหลอืกํากับ
ติดตามในการทําวิทยานิพนธ พัฒนา
ทักษะที่จําเปนในการวิจัยหรือการทํา
วิทยานิพนธและการตีพิมพผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

3  5.4.7.1 มคอ.7 (รวมกับ
รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร ประจําป
การศึกษา 2561) 
5.4.7.2 มคอ.7 (รวมกับ
รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร ประจําป
การศึกษา 2562) 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุก
คน ไดรับการปฐมนเิทศหรือ

8.1 หลักสูตรส.ม. 
      - มีอาจารยใหมทั้งสิ้น 1 คน 

3  5.4.8.1 คําสั่งแตงตั้ง
กรรมการหลักสูตร 
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ดัชนีบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน เปนไป
ตาม
เกณฑ 

ไมเปนไป
ตาม
เกณฑ 

เอกสาร/หลักฐาน 

คําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน 

      - ไดรับการปฐมนิเทศโดยไดรบั
คําแนะนําจากกรรมการหลักสูตรฯ รวมถึง
อาจารยพี่เลี้ยง ในเรื่องของรายละเอียด
หลักสตูรฯ หนาที่และการบริหารงานของ
หลักสตูรฯ ขอมลูงานวิจัยของอาจารย 
ขอมูลนักศึกษาและวิทยานิพนธ การ
ประกันคณุภาพหลักสตูร แนะนําอาจารย
ใหมกับทางงานบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 
คน 

5.4.8.2 สมอ.08 กรณมีี
การปรับเปลี่ยนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

(9)  อาจารยประจําทุกคน
ไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

9.1 มีอาจารยประจําทั้งสิ้น 5 คน 
อาจารยประจําทุกคนไดรับการพฒันาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง 
9.2 ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ 5 คน 
9.3 คิดเปนรอยละ 100 

3  5.4.9.1 รายละเอียด การ
พัฒนาตนเองของอาจารย
ประจําหลักสตูร 

(10) จํานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรยีนการสอน 
(ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

ไมขอรับการประเมิน - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปสุดทาย/ 
บัณฑิตใหมที่มีตอคณุภาพ
หลักสตูรเฉลี่ยไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

11.1 มี/ไมมีนักศึกษาปสุดทาย/ บณัฑิต
ใหม (ถามี) 
- จํานวนนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหม     
  9 คน 
- จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 9 คน 
- รอยละของผูตอบแบบสอบถามคือ 100 
- ระดับความพึงพอใจไดคะแนน  4.59 

3  5.4.11.1 รายงานสรุป
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทายท่ีมตีอ
คุณภาพหลักสตูร 
 

(12) ระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เฉลีย่ไมนอย
กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 
 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม เปนไปตามเกณฑ (เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 ) ไดคะแนน 4.14 
 

3  5.4.12.1 รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม 
5.4.12.2 จํานวนบัณฑิต
ที่รับการประเมินทั้งหมด 

1. จํานวนตัวบงชีผ้ลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติที่ดาํเนินการไดจริง 

8 

2. จํานวนตัวบงชีผ้ลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติที่ตองดาํเนินการในปการศึกษา 2562 

8 

3. รอยละของผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้การดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

100 

* โดยดูจากจํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ขอ (2) ไดจาก มคอ.2 หมวด 7 ขอ 7 
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หมายเหตุ เนื่องจากทางหลักสตูร ไมมีการรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2561 และกําลังดําเนินการปดหลักสูตร ทําให
ไมมีการเรียนการสอนตั้งแตภาคการศึกษาที่ 2/2561 ทางหลักสูตรจึงสามารถรายงานจํานวนตัวบงชีผ้ลการดาํเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาตทิี่ตองดําเนินการในปการศึกษา 2562 และดําเนนิการได
จริงเพียง 8 จํานวนตัวบงชี ้
 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 

2562 
ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ
ผลการดําเนนิงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

รอยละ 
100 

5 คะแนน 

รอยละ 
100 

5 คะแนน 

รอยละ 100 
5 คะแนน 

รอยละ 
100 

5 คะแนน 

รอยละ 
100 

5 คะแนน 

3   

 

 
สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 5.4 
จุดแข็ง 

ไมมี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ไมมี 

จุดที่ควรพัฒนา 
ไมมี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
ไมมี 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 

ปญหาในการบริหารหลักสตูร 
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไขปญหา
ในอนาคต 

1. การควบคุมแผนการสําเร็จศกึษา 
 
 
 
 
 
2. นโยบายของมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับการจัดแบงภาระงานที่
รับผิดชอบระหวางงาน
บัณฑิตศึกษาและคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยียังไมมีความชัดเจน 
 
3. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

1. สําเร็จการศึกษาลาชาไปจากแผน
ของหลักสูตร 
 
 
 
 
2. นโยบายของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับ
การจัดแบงภาระงานที่รับผดิชอบ
ระหวางงานบัณฑิตศึกษาและคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไมมี
ความชัดเจนทําใหมีผลตอการบริหาร
จัดการของหลักสูตร  
3. ไมสามารถปรบัปรุงหลักสูตรให
แลวเสร็จเพื่อรับนักศึกษาในป
การศึกษาถัดไปได 

1. ติดตาม กํากับ ความกาวหนาในการ
ทําวิทยานิพนธของนักศึกษา โดย
หลักสูตรประสานกับอาจารยผูควบคุม
วิทยานพินธ และใหมีการนําเสนอ
ความกาวหนาของการทาํวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา 
2. ควรมีการประชุมหรือหารือรวมกัน
กับทางมหาวทิยาลัย งานบัณฑติศึกษา 
และทางคณะตนสังกัดในการปรบัปรุง/
จัดโครงสราง ระเบียบขอบังคบัวาดวย
การจัดการศึกษาในระดบับัณฑติศึกษา 
 
3. งดรับนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 
2561 เปนตนไป และมหาวิทยาลัยแจง
เร่ืองควรดําเนินการปดหลักสูตร 

 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้  : ดร.วันฉัตร ศิริสาร   โทรศัพท  : 088-9120616 
จัดเก็บขอมูล  : ดร.วันฉัตร ศิริสาร   โทรศัพท  : 088-9120616 

เกณฑการประเมิน 

(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
- ไมมีระบบ  
- ไมมีกลไก 
- ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เปน

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
รูปธรรม ประเมินสามารถให

เหตผุลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 
ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 
เปาหมายการดําเนินงาน 

1. นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติเพิ่มมากข้ึน 
2. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาตอสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูไมนอยกวา 3.51 

เปาประสงค 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูตองมีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพพรอมใชงานและทันสมัย 

การวางแผน (P) 
จากผลการประเมินดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในปการศึกษาที่ผานมาทําใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกับ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูและมีสวนรวมทกุขั้นตอนเพือ่

นํามาวางแผนจัดระบบบริหารจัดการใหเหมาะสมยิ่งขึ้นดังนี้ 

1. สํารวจสภาพและความพรอม ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีสวนรวมในการ
เสนอความตองการจําเปนใชประโยชน จากการสํารวจพบวา หองสมุดของบัณฑิตวิทยาลัยมีหนังสือ ตํารา วารสาร และมี
วิทยานิพนธในสาขาวิชาตาง ๆ ที่สามารถเปนแหลงเรียนรูของนักศึกษาและอาจารยได อีกทั้งสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศไดมีทรัพยากรทางดานการเรียนรูเพื่ออํานวยความสะดวกแกอาจารยและนักศึกษา เชน 
อุปกรณการสอน หนังสือและตําราเรียน วารสาร ทางวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรสําหรับการคนควา 

2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสืบคนฐานขอมูลในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในไทยและฐานขอมูลวิจัย
ตางประเทศ  

การดําเนินการ (D) 
หลักสูตรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบคนฐานขอมูลในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในไทยและ

ฐานขอมูลวิจัยตางประเทศ และการรายงานความกาวหนาประจําปการศึกษา 2562  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ทําใหเกิด
การสรางกลุมแชทเพื่อใชเปนชองทางติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงมีการให
ความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสในการนําเสนอไมวาจะเปนการนาํเสนอความกาวหนา และการสอบ
ปองวิทยานิพนธ โดยใชเครื่องมือสื่อสารออนไลน เชน Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet ซึ่งทาง
หลักสูตรไดจัดทําคูมือการเขาถึงสื่อดังกลาวและประชาสัมพันธใหนักศึกษาไดทราบในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของไวรัสโควิด19  

 

การประเมินผลการดําเนินการ (C) 
 ผลประเมินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสืบคนฐานขอมูลในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในไทยและ

ฐานขอมูลวิจัยตางประเทศ และการรายงานความกาวหนาประจําปการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 พบวาอยู
ในระดับมากที่สุด มีประโยชน สามารถใชสืบคนขอมูลเพื่องานวิทยานิพนธ  ทําใหนักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลที่
นาเชื่อถือและทันสมัยในระบบฐานขอมูลออนไลนได นอกจากนี้การจัดทําสื่อเพื่อการติดตอสื่อสาร หรือการใชเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกสเพื่อสอบหรือดําเนินการประชุม ชวยใหนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองเพื่อเปนบัณฑิตที่มีทั้งความรู
ทางวิชาการและความรูทางดานเทคโนโลยีควบคูกัน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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ผลการดําเนินงาน 
การนําไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาตอ (A) 

 เนื่องจากไมมีการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษานี้ จึงไมไดนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 
 

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรไดมีการประชุมวางแผนการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย โดยความรวมมือของคณะ
ในการดําเนินการจัดทําแบบการประเมิน ในสวนของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไดจัดทํารวมกับสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
 

การดําเนินการ(D) 
 ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย และนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผานรูปแบบทั้งสอง
สวนกอนเสร็จสิ้นภาคการศึกษา 
 

การประเมินการดําเนินการ(C) 
 จากผลการประเมินในสวนของอาจารยประจําหลักสูตรพบวาความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมากที่สุด คิดเปน 4.99 คะแนนและผลการประเมินในสวนของนักศึกษาในหลักสูตร
พบวาความพึงพอใจของนักศึกษาในหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก คิดเปน 4.47 คะแนน 

การนําไปปฏิบัติหรือการพัฒนาตอ (A) 
จากผลการประเมินของอาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากปการศึกษาที่ผานมา 

และจากคําแนะนําจากกรรมการการประเมินคุณภาพหลักสูตรในเรื่องของการเขาถึงบทความทางวิชาการ งานวิจัย ทั้ง
ของไทยและตางประเทศ ที่ยังคอนขางนอย ทางหลักสูตรจึงไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง การสืบคนฐานขอมูลในฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในไทยและฐานขอมูลวิจัยตางประเทศ และการรายงาน
ความกาวหนาประจําปการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 แตอยางไรก็ดีความสามารถในการเขียนวิทยานิพนธ
และบทคัดยอที่เปนภาษาอังกฤษยังถือวาเปนจุดออนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คาดวาทาง
หลักสูตรจะจัดโครงการที่ชวยสงเสริมเพิ่มเติมความรูใหกับนักศึกษาตอไป 
 

หลักฐานอางอิงประกอบดวย 
6.1-0-1 รายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2563 
6.1-0-2 ผลการประเมินความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
6.1-0-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ 
6.1-0-4 ขอมูลการเขาถึงระบบการใชการประชุมออนไลน 

 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี ้
เปาหมาย 
2562 

ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 
2559  2560 2561 2562 บรรลุ ไมบรรล ุ

สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 3 ขอ 3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

3 ขอ 
3 คะแนน 

 3   

 

สรุปภาพรวมตัวบงชี้ที่ 6.1  
จุดแข็ง 

หองสมุดของมหาวิทยาลัยมีเอกสาร ตํารา และฐานขอมูลในการสืบคนที่ทันสมัย เวลาในการเปดบริการเหมาะสม
กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจําปการศึกษา 2562 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 
อาจารยบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาใหนักศึกษาไดสืบคนและใชแหลงเรียนรูจากการออกฝกภาคสนาม 

การประชุมวิชาการ/การสัมมนาหรือวิพากษบทความวิจัย รวมถึงจากหองสมุดของมหาวิทยาลัยใหคุมคา 

จุดที่ควรพัฒนา                                                                                                                      
ไมมี 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา                                                                                                       
ไมมี 

 
หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น 

 

1. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือสาระที่
ไดรับจากการเสนอแนะ
จากผูประเมิน 

1. ทบทวนกระบวนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 

2. ลดอัตราการตกออกของนักศึกษา 
3. ในอนาคตควรเปดทางเลือกของหลักสูตรเปนหลักสูตร non-degree หรือ pre-

degree 
ความเห็นของประธาน
หลักสูตรตอขอคิดเห็น
หรือสาระที่ไดรบัการ
เสนอแนะ 

ประธานหลักสูตรเห็นดวยในขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก และวางแผนในการ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  

การนําไปดําเนินการเพ่ือ
การวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร 

1. สงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสงผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ โดยลด
ภาระงานสอน เพื่อเพิ่มเวลาใหกับงานวิจัยและการเขียนผลงานทางวิชาการมากข้ึน 

2. สงเสริมและสรางแรงจูงใจโดยใหศิษยเการุนพี่เขามามีบทบาทในการดูแลชวยเหลือ
นักศึกษารุนนอง อาจสรางเครือขายเพื่อชวยแกปญหาทั้งในเรื่องของงานวิจัยและ
เร่ืองสวนบุคคล เพื่อลดอัตราการตกออก 

3. หลักสูตรขอประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อพัฒนาหลักสูตร non-degree หรือ pre-
degree ที่ตรงกับสาขาความเชี่ยวชาญของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผูที่สําเร็จ
การศึกษา 

ผลการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา 
 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผล
การประเมิน 

จุดออน : นักศึกษาสําเร็จการศึกษาลาชากวาแผนการศึกษา 
จุดแข็ง : 1) สามารถนําความรูดานสาธารณสุขชุมชนมาใชในการวิจัย การบริการ
วิชาการใหกับชุมชน และพัฒนางานประจําไดจริง 
          2) อาจารยมีความเปนกันเอง สามารถเขาถึงไดงาย ดูแลดีมาก 
           3) มีอาจารยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทําใหไดรับประสบการณ
ตรงจากผูเชี่ยวชาญภายนอก 

ขอคิดเห็นของคณาจารย
ตอผลการประเมิน 

จะดําเนินการเพื่อเสริมสรางจุดแข็งอยางตอเนื่อง และพยายามแกไขจุดออน 
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ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ในหลักสูตรจากผลการ
ประเมิน 

หลักสูตรไดกําหนดใหนักศึกษาทุกคนรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธทุกภาค
การศึกษา โดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

3.สรุปการประเมินหลกัสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ  

กระบวนการประเมิน การประเมินไดดําเนินการโดยการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต และจากการ
สัมภาษณผูใชบัณฑิต อาจารยผูสอน นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา ซึ่งไดจัดทําอยาง
ตอเนื่องทุกป 

ขอวิพากษที่สําคัญจาก
ผลการประเมิน 

จุดออน : 1) ควรใหเรียนรูในพื้นที่จริงทั้งในและตางประเทศ เพื่อไดแลกเปลี่ยนและ
เรียนรูในสถานการณจริง 
            2) ควรสงเสริมใหนักศึกษาตีพิมพในวารสารวิชาการ    

3) ควรใหหนวยงานสนับสนุนประสานงานกับนักศึกษาสามารถเขาถึงไดงาย

และมีความคลองตัวมากข้ึน                                                                     

จุดแข็ง : 1) สามารถนาํความรูดานสาธารณสุขชุมชนมาใชในการวิจัย การบริการ

วิชาการใหกับชุมชน และพัฒนางานประจําไดจริง                                                                                                     

2) อาจารยมีความเปนกันเอง สามารถเขาถึงไดงาย ดูแลดีมากจริง                                                                         

          3) มีอาจารยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทาํใหไดรับประสบการณตรง

จากผูเชี่ยวชาญภายนอก 

ขอคิดเห็นของคณาจารย
ตอผลการประเมิน 

จะดําเนินการเพื่อเสริมสรางจุดแข็งอยางตอเนื่อง และพยายามแกไขจุดออน 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลง
ในหลักสูตรจากผลการ
ประเมิน 

1. เลือกรับนักศึกษาที่มีวุฒิตรงกับที่ พรบ.วิชาชีพกําหนด 
2. หลักสูตรควรพัฒนารายวิชาใหสอดคลองกับ พรบ.วิชาชีพ 
3. หลักสูตรควรสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรูและประสบการณในดานภาวะการเปน
ผูนํา การวางแผนงาน การประเมินโครงการ เพื่อนําไปใชในการประกอบวิชาชีพ 

 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถามี) ที่มี
ผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา 

ไมมี 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน(ถามี) ที่มี
ผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา 

ไมมี 
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หมวดที่ 8 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
1. แผนปฏิบัติการประจําป  

แผนการดําเนินงาน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
กําหนดใหสงรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) 
อยางนอย  60 วัน หลังปดภาคเรียนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา 

หลังปดภาคเรียน  60  วัน กรรมการหลักสูตร 

การติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธของนักศึกษา ระหวา งปดภาคเรียนตาม  
ปฏิทินวิชาการในแตละภาค
การศึกษา หรืออยางนอย 1 
คร้ังตอปการศึกษา 

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานพินธหลัก และ
กรรมการหลักสูตร 

เตรียมการปดหลักสูตร  ภายในปการศึกษา 2565 
 

กรรมการพิจารณาการ
ปดหลักสูตร 

 
2.ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร  

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ความสํ า เร็จของแผน /
เ ห ตุ ผ ล ที่ ไ ม ส า ม า ร ถ
ดําเนินการไดสําเร็จ 

กําหนดใหสงรายละเอียด
ของรายวิชาตามแบบ มคอ.
3 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา 

กอนการเปดสอน            
1  สัปดาห 

อาจารยผูสอน สําเร็จ 

กําหนดใหสง รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) อยางนอย  30 วัน 
หลังปดภาคเรียนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

หลังปดภาคเรียน  30  วัน อาจารยผูสอน สําเร็จ 

กําหนดใหสงรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร(มคอ.
7) อยางนอย  60 วัน หลังปด
ภาคเรียนในแตละภาคการ 
ศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

หลังปดภาคเรียน  60  วัน กรรมการหลักสูตร สําเร็จ 

กรรมการหลักสูตรมี การ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในเรื่อง
ของ มคอ. 3 ระดับผลการ
เรียนและผลการเรียนรูของ
นักศึกษาทั้ง 6 ดาน 

ตามปฏิทนิวิชาการของแตละ
ภาคการศึกษา 

อาจารยผูสอนกรรมการ
หลักสูตร และกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

สําเร็จ 

การติดตามความกาวหนา
วิทยานิพนธของนักศึกษา 

ระหวางปดภาคเรียนตาม   
ปฎิทินวชิาการในแตละภาค

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานพินธหลัก และ

สําเร็จ 
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แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ความสํ า เร็จของแผน /
เ ห ตุ ผ ล ที่ ไ ม ส า ม า ร ถ
ดําเนินการไดสําเร็จ 

การศึกษา หรืออยางนอย 1 
คร้ังตอปการศึกษา 

กรรมการหลักสูตร 

เตรียมการปดหลักสูตร  ภายในปการศึกษา 2565 
 

กรรมการปดหลักสูตร อยูระหวางดําเนนิการ 

 
3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จาํนวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)  
ไมมี 

3.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด เนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา)  
ไมมี 

3.3 กิจกรรมพัฒนาคณาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุ 
ไมมี 

 

4. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป 2563 

แผนการดําเนินงาน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
กําหนดใหสงรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) 
อยางนอย  60 วัน หลังปดภาคเรียนในแตละภาคการศึกษาให
ครบทุกรายวิชา 

หลังปดภาคเรียน  60  วัน กรรมการหลักสูตร 

การติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธของนักศึกษา ระหวา งปดภาคเรียนตาม  
ปฏิทินวิชาการในแตละภาค
การศึกษา หรืออยางนอย 1 
คร้ังตอปการศึกษา 

อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานพินธหลัก และ
กรรมการหลักสูตร 

ดําเนินการปดหลักสูตร  ภายในปการศึกษา 2565 
 

กรรมการพิจารณาการ
ปดหลักสูตร 

 

ตารางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 

จุดเดน 
1. สามารถนําความรูดานสาธารณสุขชุมชนมาใชในการวิจัย การบริการวิชาการใหกับชุมชน และพัฒนางาน

ประจําไดจริง 
2. อาจารยมีความเปนกันเอง สามารถเขาถึงไดงาย ดูแลดีมาก 
3. มีอาจารยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทําใหไดรับประสบการณตรงจากผูเชี่ยวชาญจากภายนอก  

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
1. ควรสงเสริมใหนักศึกษาตีพิมพในวารสารวิชาการ 
2. ควรสงเสริมใหอาจารยตีพิมพในวารสารวชิาการและใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
3. ควรมีระบบและกลไกใหนักศึกษาจบการศึกษาตามแผนการจัดการเรียนการสอน 
4. ควรมีระบบและกลไกที่จะลดอตัราการตกออก 
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72 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

5. ควรใหเรียนรูในพื้นที่จริงทัง้ในและตางประเทศ เพื่อไดแลกเปลีย่นและเรียนรูในสถานการณจริง 
6. ควรใหหนวยงานสนับสนุน ประสานงานกับนักศึกษาสามารถเขาถึงไดงายและมีความคลองตัวมากข้ึน 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คันธมาทน  กาญจนภูมิ                

   อาจารยประจาํหลักสูตร   ลายเซ็น:                       วันที่รายงาน: 18 มิถุนายน 2563 
2. ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต 

   อาจารยประจาํหลักสูตร   ลายเซ็น:           วันที่รายงาน: 18 มิถุนายน 2563 
3. ดร.ยุทธพงศ  หลี้ยา 

   อาจารยประจาํหลักสูตร   ลายเซ็น:                              วันที่รายงาน: 18 มิถุนายน 2563 
4. ดร.วันฉัตร ศิริสาร 

   อาจารยประจาํหลักสูตร   ลายเซ็น:                           วันที่รายงาน: 18 มิถุนายน 2563 
5. ดร.จีราพัชร  พลอยนิลเพชร 

   อาจารยประจาํหลักสูตร   ลายเซ็น:                     วันที่รายงาน: 18 มิถุนายน 2563 
 

ประธานหลักสูตร : ผูชวยศาสตราจารย ดร.คันธมาทน  กาญจนภูมิ 

ลายเซ็น :                                           วันที่รายงาน : 18 มิถุนายน 2563 
 เห็นชอบโดย : อาจารย ดร.สุชวีรรณ  ยอยรูรอบ  (รองคณบดีฝายวชิาการและประกนัคุณภาพการศึกษา) 
 ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 18 มิถุนายน 2563 
 เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุมัติ  เดชนะ  (คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
 ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 18 มิถุนายน 2563 

 
เอกสารประกอบรายงาน 

1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการใหคะแนนตามกาํหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมนิ 
3. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมนิ 
4. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 

w



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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73 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
 

 การดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพภายใน
จํานวน 6 องคประกอบ จํานวน 14 กํากับมาตรฐาน 
 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี ้
องคประกอบที่ 1 การกํากับ
มาตรฐาน 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรบัการตีพิมพหรือเผยแพร 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

4.2.1  รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒ ิ
         ปริญญาเอก 
4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรที่ดํารง
 ตําแหนงทางวิชาการ 
4.2.3  ผลงานวชิาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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74 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
จากผลการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา  

สาธารณสุขชุมชน คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปการศึกษา 2562  สามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองคประกอบ (สกอ.) 

องคประ 
กอบที่ 

ชื่อองคประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การกํากับมาตรฐาน ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 บัณฑิต 4.57 ระดับดีมาก 

3 นักศึกษา 3.00 ระดับปานกลาง 

4 อาจารย 3.03 ระดับด ี

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.00 ระดับปานกลาง 

6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 3.00 ระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยขององคประกอบที่ 2 –6 3.29 ระดับด ี

 

หมายเหตุ   
1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง คาเฉลี่ยของแตละตัวบงชี้ขององคประกอบนั้นๆ  
2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการดําเนินงานในระดบัตางๆ ตามเกณฑตัดสินของ สกอ. ซึ่งการแปลผล จะเปน

การอธิบายวา  
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 - 2.00 นอย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ด ี
4.01 - 5.00 ดีมาก 

 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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75 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

 

ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 
ผลลัพธ (% หรือ สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชีท้ี่ 2.1 
คาเฉลี่ย 
4.70 

คาเฉลี่ย 4.14 ระดับมาก 4.14 คะแนน  

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 รอยละ 40  
2.4 

X100 = 60% 5 คะแนน 
4 

ตัวบงชีท้ี ่3.1 ไมขอรับการประเมิน 

ตัวบงชีท้ี ่3.2 3 คะแนน 3 คะแนน ระดบัปานกลาง 3 คะแนน 

ตัวบงชีท้ี ่3.3 3 คะแนน 3 คะแนน ระดบัปานกลาง 3 คะแนน 

ตัวบงชีท้ี ่4.1 3 คะแนน 3 คะแนน ระดบัปานกลาง 3 คะแนน 

ตัวบงชีท้ี ่4.2   3.08 คะแนน 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2.1 รอยละ 80 
5 

X100 = 100% 5 คะแนน 
5 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2.2 
รอยละ 80 1 

X100 = 20% 1.25 คะแนน 
5 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2.3 
รอยละ 40 1.2 

X100 = 24% 3 คะแนน 
5 

ตัวบงชีท้ี ่4.3 4 คะแนน 3 คะแนน ระดบัปานกลาง 3 คะแนน 

ตัวบงชีท้ี ่5.1 ไมขอรับการประเมิน 

ตัวบงชีท้ี ่5.2 2 คะแนน 2 คะแนน ระดบันอย 2 คะแนน 

ตัวบงชีท้ี ่5.3 2 คะแนน 2 คะแนน ระดบันอย 2 คะแนน 

ตัวบงชีท้ี ่5.4 5 คะแนน 
8 

X100 = 100% 5 คะแนน 
8 

ตัวบงชีท้ี ่6.1 3 คะแนน 3 คะแนน ระดบัปานกลาง 3 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2 – 6 3.29 

ผลการประเมิน ระดับด ี
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76 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
 
องคประ 
กอบที่ 

คะแนนผาน 
จํานวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1 ผานมาตรฐาน 
หลักสูตรได
มาตรฐาน 

2 

คะแนนเฉลี่ย
ของทุกตวับงชี้

ใน
องคประกอบ
ที่ 2 - 6 

2 - - 2.1, 2.2 4.57 ระดับดีมาก 

3 2 3.2, 3.3 - - 3.00 ระดับปานกลาง 

4 3 4.1, 4.2, 4.3 - - 3.03 ระดับด ี

5 3 - 
5.2, 5.3, 

5.4 
- 3.00 

ระดับปานกลาง 

6 1 - 6.1 - 3.00 ระดับปานกลาง 

รวม 11 5 4 2 3.29 ระดับด ี

ผลการประเมิน       3.29 ระดับด ี

 
หมายเหตุ  ในประเดน็ตัวบงชี้ที ่3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธของกระบวนการยอย 
 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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77 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รายงานผลการวิเคราะหจุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องคประกอบที่ 2 – องคประกอบที่ 6 
 
จุดแข็ง 

1. สามารถนาํความรูดานสาธารณสุขชุมชนมาใชในการวิจัย การบริการวิชาการใหกับชุมชน และพัฒนางาน
ประจําไดจริง 

2. อาจารยมีความเปนกันเอง สามารถเขาถึงไดงาย ดูแลดีมาก 
3. มีอาจารยพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทําใหไดรับประสบการณตรงจากผูเชี่ยวชาญจากภายนอก  

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. เลือกรับนักศึกษาที่มีวุฒิตรงกับที่ พรบ.วิชาชีพกําหนด 
2. หลักสูตรควรพัฒนารายวิชาใหสอดคลองกับ พรบ.วิชาชีพ 
3. หลักสูตรควรสงเสริมใหนักศึกษาไดมีความรูและประสบการณในดานภาวะการเปนผูนํา การวางแผนงาน 

การประเมินโครงการ เพื่อนําไปใชในการประกอบวชิาชีพ 
4. ในอนาคต ควรเปดทางเลือกของหลักสูตรเปนหลักสูตร non-degree หรือ pre-degree 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมใหนักศึกษาตีพิมพในวารสารวิชาการ 
2. ควรสงเสริมใหอาจารยตีพิมพในวารสารวชิาการและใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
3. ควรมีระบบและกลไกใหนักศึกษาจบการศึกษาตามแผนการจัดการเรียนการสอน 
4. ควรมีระบบและกลไกที่จะลดอตัราการตกออก 

 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

1. ควรใหเรียนรูในพื้นที่จริงทัง้ในและตางประเทศ เพื่อไดแลกเปลีย่นและเรียนรูในสถานการณจริง 
2. ควรใหหนวยงานสนับสนุน ประสานงานกับนักศึกษา ที่สามารถเขาถึงไดงายและมีความคลองตวัมากข้ึน 
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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