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ค าน า 
 

รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7 ) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ให้มีระบบและกลไกการด าเนินงานตาม
ระบบที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 2) ให้ทราบผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีถัดไป และ 3)  ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นและ
ถูกต้อง ส าหรับการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมต่อไป 

สาระส าคัญประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร บทน า ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และสรุปผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ ช่วงเวลาที่รายงานส าหรับตัวบ่งชี้นับตามปีการศึกษา 
2562 เป็นช่วงการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ.7  

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานผลการด าเนิน พบว่ามีค่าเฉลี่ย 
4.17 คะแนน โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้รับการร่วมมืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรับหลักสูตร 
คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ และครูพี่เลี้ยงนักศึกษา ตลอดจนคณะผู้บริหารและ
เจ้ าหน้ าที่ ในสั งกัดของหน่วยงานที่ เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์  รวมถึ งองค์ กรภาคี เครือข่ ายทั้ งที่ เป็ น  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นผูใ้ช้บณัฑิตของหลักสูตร ที่ได้คอยช่วยเหลือ สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจ
ส าคัญของหลักสูตร ให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย ส าหรับตัวบ่งชี้ที่บรรลุผลแต่ยังมีระดับคะนนไม่สูงถึงระดับดีมากใน
ปีนี้ รวมทั้งความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังในปัจจุบันและอนาคต หลักสูตรจะได้ร่วมกันหาแนวทางการพัฒนา พร้อมทั้งน า
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มาใช้ในการพัฒนาการด าเนินงานให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 เป็น

หลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555 มีปรัชญาคือ 
“ผลิตนักสาธารณสุขมืออาชีพที่มีคุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน” เป็นหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ที่ได้น าผลการศึกษาของ วรพล หนูนุ่น และคณะ (2559) มาออกแบบในการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามปัจจัยที่พบโดยได้ปรับเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาความเป็นวิชาชีพให้เป็นหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขชุมชน 
พุทธศักราช 2556 ตามความในมาตรา 3 ที่ก าหนดไว้ว่า “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” เป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัด
โรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ปุวย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการเจ็บปุวยในชุมชนโดยน าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้  หลักสูตรฯ นี้มีการเพิ่มเติมเพื่อเสริม
สมรรถนะพร้อมใช้หลังส าเร็จการศึกษาให้แก่บัณฑิต เช่นทักษะในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารสุขภาพ และทักษะใน
การส่งเสริมและปูองกันโรค ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติให้มากขึ้นตามแนวทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรฯ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยการส่งนักศึกษาออกไปสังเกตการ
ท างานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในชุมชน รวมถึงให้นักศึกษาได้ออกไปสร้างสัมพันธภาพและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน
ตั้งแต่ชั้นปี 1 – ปี 4 โดยใช้สมุดบันทึกเก็บสะสมประสบการณ์ “วิชาวิชีพการสาธารณสุขชุมชน” ประจ าตัวนักศึกษาแต่
ละคน เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ของนักศึกษา ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้ออกแบบโดยได้ให้ความส าคัญกับความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
กรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผา่นประเทศไทยน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ระยะยาว 20 
ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และที่ส าคัญคือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (พ.ศ.2554 – 2563) ด้วย  

การออกแบบหลักสูตรฯ ให้มองความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อแนวทางตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ แนวพระรา
โชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 และรัชกาลปัจจุบัน ที่เน้นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอย่าง
หลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ คุณธรรม และคุณค่าทั้ งต่อตนเอง ท้องถิ่น
และสังคม ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บริการวิชาการและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผสมผสานและประยุกต์องค์
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์สากล เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนให้พัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน สามารถคงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ท้องถิ่นภาคใต้ของไทย การวิจัยเพื่อความเข้าใจในท้องถิ่นและสร้างสมความรู้จากท้องถิ่นเชื่อมโยงศาสตร์
สากล น าผลไปใช้ในการร่วมปรับแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาสถาบันและภารกิจเพื่อให้สถาบันเป็น
แหล่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของท้องถิ่น หลักสูตรฯ ได้ปรับปรุงให้สอดรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และคุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ การผสมผสานและประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สากล รวมถึงความสามารถ
ในการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนางานและแก้ปัญหาของท้องถิ่น 

โดยสรุปหลักสูตรฯ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 5 ประการ คือ 1) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นผู้น าด้านสุขภาพของท้องถิ่น และมีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็น
พลเมืองดีของชาติ 2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม ในการเฝูาระวังและ
รายงานความเคลื่อนไหว ด้านสถานการณ์สุขภาพชุมชน และปัจจัยก าหนด และใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากผลการวิจัย 
และผลการจัดการความรู้ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น 
และเน้นการประสานการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นและระดับอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3) มีทักษะในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ เป็นที่
ปรึกษาแนะน าฝึกอบรมในกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน การด าเนินงานการเฝูาระวังร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 4) 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

สามารถใช้กระบวนการวิจัยและเลือกใช้ผลการวิจัยในการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชน และ 5) สามารถที่จะพัฒนา
ตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ไปได้ ซึ่งสามารถน าไปประกอบอาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษา อาทิด ารงต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขหรือต าแหน่งอื่นตามที่ ก.พ.ก าหนดไว้ในหน่วยงานของกระทรวง
สาธารณสุข หรือที่ ก.ถ.ก าหนดไว้ในหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งงานตามตามที่สภาการ
สาธารณสุขชุมชนเห็นชอบในหน่วยงานที่เป็นองค์กรด าเนินงานด้านสุขภาพอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในอนาคต 

ทั้งนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 นี้ 
ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559  ได้รับการรับรอง
จากสภาการสาธารณสุขชุมชน และ สกอ. ได้รับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO แล้ว หลักสูตรฯ ได้เร่ิมรับนักศึกษาปี
แรกในปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีแรก คือปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรฯ 
มีผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม 
ที่ 4.09 และ 4.17 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ส าหรับปีการศึกษา 2562 นี้ หลักสูตรฯ ได้ท าการพัฒนาและ
ปรับปรุงความเสี่ยงและส่วนขาดจากผลการประเมินรอบที่ผ่านมา โดยมีผลการประเมินตนเองคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 
ในภาพรวม ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เท่ากับปีที่ผ่านมา แม้จะมีผลการประเมินในระดับดีมาก และคะแนนมีแนวโน้มสูงขึ้น 
แต่หลักสูตรฯ ก็ยังมุ่งมันที่จะพัฒนาคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงและขจัดส่วนขาดอย่างต่อเนื่องต่อไป ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ด้านการก ากับมาตรฐาน โดยการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานั้น หลักสูตรฯ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน 
โดยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียวไม่ประจ าหลักสูตรอื่นอีกและอยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะของสภาการสาธารณสุขชุมชน โดยค าแนะน าของสภาคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ก่อนที่สภาการสาธารณสุขชุมชนจะรับรองหลักสูตรฯ ให้ ปัจจุบันมี อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 3 คน ที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และมีใบประกอบวิชาชีพฯ แล้ว ซึ่ง 2 ใน 3 ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง เป็นผู้มีประสบการณ์การท างานทางด้านสาธารณสุขมาก่อน สอดคล้องกับ
ข้อบังคับที่สภาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพที่ให้การรับรองหลักสูตรก าหนดบังคับไว้ ทั้งนี้ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอีก 2 คน เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฯ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 ใน 5 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แต่ทั้ง 5 
คนยังไม่มีใครมีต าแหน่งทางวิชาการ ทั้ง ๆ ที่ทุกคนมีผลงานทางวิชาการจากผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วตามเกณฑ์ที่
ก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านนี้ให้มีศักยภาพ
ในการด าเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ในประเด็นนี้หลักสูตรฯ มีความเสี่ยงประการหนึ่งที่ส าคัญคือการมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ที่มีคุณสมบัติครบตามขั้น
ต่ าสุด จึงยังไม่สามารถที่จะอนุญาตให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิระดับปริญญาโท 2 คน ลาไปศึกษาต่อได้ ทั้งนี้
หลักสูตรฯ ได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิสัมพันธ์เรียนต่อในระดับปริญญาตรีทางสาธารณสุขศาสตร์ใน
สาขาที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศรับรองแล้ว จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส าหรับทดแทนในอนาคต 
ส าหรับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนคนอื่น ๆ มีจ านวนทั้งสิ้น 72 คน ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ ในด้านการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ยังไม่เกิน 5 ปี แต่หลักสูตรฯ ก็ได้บรรจุไว้ในวาระการประชุมเสมอ 
ๆ ในประเด็นที่เห็นว่าจะต้องน ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงก่อนถึงเวลาตามรอบที่ก าหนดไว้ในกรณีที่จ าเป็นส าหรับการ
ปรับเพิ่มเพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรฯ  

ด้านบัณฑิต ในประเด็นคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.90 ซึ่งหลักสูตรฯ มีจุดแข็งคือระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ และที่ส าคัญคือบัณฑิตทุกคนได้งานท าหรือมีการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เพราะหลักสูตรฯ มี
ระบบและกลไกที่ท าให้นักศึกษาของหลักสูตรรู้จักแหล่งงานที่ตนเองสามารถเข้าไปท างานได้ภายหลังส าเร็จการศึกษา 
เช่น การส่งนักศึกษาออกสังเกตการณ์ในหน่วยบริการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งเป็น
การพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่หลักสูตรฯ 
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จะต้องมุ่งมั่นด าเนินโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป ตลอดจนส ารวจและประเมินส่วนที่ขาดของบัณฑิตที่จะ
ส าเร็จการศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพื่อหลักสูตรจะได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง/เติมเต็มให้กับบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษา
ได้อย่างตรงจุดต่อไป 

ด้านนักศึกษา ประเด็นการรับนักศึกษา จุดแข็งของหลักสูตรฯ คือ การมีระบบการรับนักศึกษาที่ชัดเจน มี
การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร ท าให้ได้นักศึกษาที่สอดคล้องต่อความ
ต้องการ รวมถึงหลักสูตรฯ ตลอดจนการมีกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาที่
หลายหลาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในระหว่างการศึกษาได้อย่างมีความสุขและมีศักยภาพในการเรียนเพื่อส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด อีกทั้งหลักสูตรมีคณะกรรมการนักศึกษาฝุายต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการ
บริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝุายอย่างชัดเจน ท าให้
การท างานของหลักสูตรคล่องตัวขึ้น มีการจัดกิจกรรมสอดคล้องตามความต้องการของนักศึกษา  ประเด็นการส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษานั้น นักศึกษาทุกคนจะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อควบคุม ติดตาม และให้การช่วยเหลือนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิดและทันท่วงที ผ่านการก ากับและติดตามโดยหลักสูตรฯ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตรฯ 
มีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก ท าให้เมื่อเกิดปัญหานักศึกษาจึงมีความไว้วางใจและกล้าที่จะมา
ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
หลากหลาย มีระบบการท างานที่มีคณะกรรมการนักศึกษาฝุายต่าง ๆ มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการจัดโครงการ ท าให้ทุก
โครงการ/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นความต้องการของนักศึกษาอย่างแท้จริง แต่ควรมีการปรับลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อน
ลง โดยพยายามจัดกิจกรรมแบบพหุรวมกันหลาย ๆ ทักษะ เพื่อลดจ านวนกิจกรรมที่มากเกินไป ทั้งระดับมหาวิทยาลัย 
คณะฯ และหลักสูตร และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรค านึงถึงการพัฒนาศักยภาพและความจ าเป็นของนักศึกษาแต่ละ
ชั้นปีอย่างแท้จริง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ผ่านการ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรเป็นหลัก และในประเด็นผลที่เกิดกับนักศึกษานั้น พบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษามี
แนวโน้มที่สูงขึ้นตลอด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนกระทั่งถึงปีการศึกษา 2559 แต่ในปีการศึกษา 2560 พบว่าอัตราการ
คงอยู่ของนักศึกษาลดลง ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการปรับเปลี่ยนจากการเปิด – ปิดเรียนตามแบบ
อาเซียนซึ่งส่งผลให้มีการเปิดเรียนเร็วกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ท าให้นักศึกษามีการลาออกไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่นใน
ภายหลังที่เข้ามาเรียนในช่วงแรกแล้ว แต่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 มาถึงปี 2562 พบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
สูงขึ้น เพราะมีระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยแบบใหม่  (Thai University Center 
Admission System: TCAS) มีการเพิ่มระบบการ Clearing-House ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์ ผู้ที่ผ่านการ
คัดเลือกในแต่ละรอบจะต้องกดยืนยันสิทธิ์ Clearing-House ในการที่จะเข้าเรียนได้แค่คนละ 1 ที่เท่านั้น ซึ่งข้อดีของ
ระบบนี้คือปูองกันไม่ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหลาย ๆ ที่พร้อมกัน หรือที่เรียกว่าเป็นการ“กันที่” ของคนอื่น และสะดวก
ต่อมหาวิทยาลัยในการนับจ านวนนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษาดังกล่าวจะเห็นว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาสูงมากที่สุด
ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา ส าหรับอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2562 มีเพียง
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06 และมีนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 75 คน โดยปัญหาที่มีผลกระทบต่ออัตราการ
ส าเร็จของนักศึกษาในหลักสูตรมี 2 ประเด็นหลักคือ 1) วิธีการคิดอัตราการส าเร็จของนักศึกษาที่ไม่สะท้อนความเป็น
จริง และ 2) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรยังเรียนไม่ครบรายวิชาในหลักสูตร และจากสภาพครอบครัวมีปัญหาทาง
การเงิน ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา  พบว่าความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 – 2562 ตามล าดับดังนี้ 3.97, 4.06, 4.31, 4.40, 4.43 และในปีปัจจุบันเท่ากับ 4.46 ทั้งนี้
เพราะหลักสูตรมีการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  

ด้านอาจารย์ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ และการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุขมา
ก่อน จ านวน 2 ใน 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 คน ใน 5 คน แต่ไม่มีใครมีต าแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 
2562 นี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิชาการ 8 เรื่อง ในปีนี้หลักสูตรฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
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หลักสูตร ยังคงเป็นคนเดิมทั้งหมด และแม้หลักสูตรจะมีอาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานหลักสูตร แต่มีแนวโน้มของความเสี่ยงเนื่องการลาศึกษาต่อ หรือการพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์ตาม
วิชาชีพ เมื่อพิจารณาจากความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร พบว่ามีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่
ที่ 4.72 คะแนน ระดับมากที่สุด มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินปีที่ผ่านมา ทางด้านบริการวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีเครือข่ายกับสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการให้กับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของนักศึกษาได้จัดโครงการ
ศึกษาดูงานและให้นักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาต่าง ๆ กับสถานที่ฝึกประสบการณ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ทั้งในและนอกท้องถิ่น  

ในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะและ
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการต่าง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากข้ึน ในส่วนของการให้ค าปรึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้ค าแนะน าด้านวิชาการและการด าเนินชีวิตมีช่องทางในการติดต่อหลากหลาย
ช่องทาง รวมถึงการอ านวยความสะดวกโดยมีแบบฟอร์มใบนัดและระบบนัดหมายอาจารย์ล่วงหน้า เพื่อให้เข้าถึง
นักศึกษาและสะดวกในการติดต่อมากที่สุดโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสต่าง ๆ 
นักศึกษาของหลักสูตรสามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการ
ให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น  โครงการออกภาคสนาม
พัฒนาสุขภาพชุมชนในการเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 15 “พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนบ้านวัง
หอน” จ.นครศรีธรรมราช โครงการออกภาคสนาม ครั้งที่ 16 พัฒนาสุขภาพชุมชน ฅนในปง จ.ตรัง โครงการสายใย ใส่
ใจสุขภาพสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ณ บ้านเขาพนม จ.พัทลุง เป็นโครงการที่นักศึกษามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นวางแผน เตรียมการ 
ด าเนินการ ประเมินผล และสะท้อน/สรปุบทเรียนที่ได้รับ โดยมีการแบ่งงานกกันท าเป็นทีม มีระบบและกลไกการ
ท างานและการบริหารทีมงานผ่านคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชุดวาระปีการศึกษา 
2562 ซึ่งเป็นเจ้าภาพภายใต้การดูแลให้ค าแนะน าแบบพี่เลี้ยงจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน การด าเนินงาน
ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานั้น มีวัตถุประสงค์ในภาพรวมคือเพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
“การสาธารณสุขชุมชน” กล่าวคือนักศึกษามีความเข้าใจ และเรียนรู้การท างานในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เกิด
กระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นประสบการณ์ในการสร้างจิตอาสาลงพื้นที่ไปบริการวิชาการด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาสุขภาพชุมชนในท้องถิ่น นักศึกษามีเวทีจริงในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และสร้างประการณ์ทางวิชาชีพที่ทันสมัย เท่าทันสถานการณ์ และเพื่อเตรียมพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดสาระหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมี
การออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถ้วนตามขั้นตอนในด้านสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกับ
จ านวนนักศึกษา มีห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ ห้องสมุด หน่วยบริการสุขภาพชุมชนจ าลอง มีสื่อหนังสือ เอกสาร ต ารา 
ตัวอย่างงานวิจัย CD-ROM, VCD ฯ รายงานการฝึกฯ ผลงานนักศึกษาในการท าผลงานเด่นด้านการพัฒนาสุขภาพระดับ
ต่าง ๆ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ โครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อ
เปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสาระความรู้ต่าง ๆ ของหลักสูตร 
แต่ในด้านปริมาณความเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาและด้านคุณภาพเชิงสังคมที่เป็นนความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์
ยังเป็นประเด็นที่หลักสูตรจะต้องให้ความส าคัญเพิ่มข้ึนในอนาคต 

 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

องค์ประกอบที ่ จ านวนตัวบ่งชี้ 
คะแนนประเมิน ความหมาย 
ผ่าน/ไม่ผ่าน ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1. การก ากับมาตรฐาน 1 ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต 2 4.95 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3 3.67 ดี 
4. อาจารย ์ 3 3.78 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 4.50 ดีมาก 
6. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 1 4.00 ดี 

รวม 14 4.17 ดีมาก 
 

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดทีค่วรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไก ที่สร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมจากทุกคนทุกฝุาย ในทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอนในการบริหารหลักสูตร เช่นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
คณะกรรมการนักศึกษา และคณะท างานต่าง ๆ ทั้ง 9 คณะท างาน คณะกรรมการชมรมสุขภาพสัมพันธ์ มรภ.สงขลา 
ชมรมศิษย์เก่า สา’สุข ม.ราชภัฎสงขลา และชมรมครูพี่เลี้ยงนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา  

2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกผ่านคณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพ (สภาการสาธารณสุขชุมชน) ในหลายคณะ ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู่ในเส้นทางวิชาชีพ 
ให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากรขององค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายทุกคน  

3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุขมาก่อน 

4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบการรับนักศึกษาที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับระเบียบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ท าให้ได้นักศึกษาที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตร และมี
กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาของนักศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาได้ปรับตัวเพื่อการเรียน
ในหลักสูตรฯ อย่างมีความสุขมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่เป็นการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ให้แก่นักศึกษา 

5) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีช่องทางต่าง ๆ ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เสนอแนะ ปรึกษา หรือร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ทั้งการเข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ
ทางโซเชียลมีเดีย  นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลา 

6) หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตลอดจนมีการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงโดยการน านักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ท าให้นักศึกษาของหลักสูตรรู้จักแหล่งงานที่ตนเองสามารถเข้าไปท างานได้ภายหลังส าเร็จการศึกษา เช่น การส่ง
นักศึกษาออกสังเกตการณ์ในหน่วยบริการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร อีกทั้งยังมีจัดกิจกรรมต่าง 
ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา เช่น โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทาง
วิชาชีพ 

7) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกในการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัย ลุ่มลึกในสาสตร์ และตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 
และตลาดแรงงาน รวมถึงสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแห่งชาติ  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

8) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

9) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน และการเรียนรู้กับเครือข่ายผ่านระบบ Online ด้วย LARK Suite มาก่อนที่จะเกิดวิกฤติ COVID-19 จึงพร้อมรับ
กับการเปลี่ยนแปลงได้ทันที 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ต้องพยายามขอสนับสนุนต่อหน่วย

บริหารเหนือขึ้นไป เพื่อเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาและภาระงานจริง 

2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ต้องพยายามขอสนับสนุนต่อหน่วย
บริหารเหนือข้ึนไปให้มีบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตรฯ แบบเต็มเวลา เพื่อแบ่งเบาภาระงานทางการจัดการใน
การสนับสนุนภารกิจหลักของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ต้องท างานสนับสนุนทุกอย่างเองด้วย  

3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ควรจะต้องเร่งท าความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายให้เป็นรูปธรรมของความร่วมกันทางวิชาการระหว่างสถาบันในลักษณะ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต 

4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จะต้องเร่งขอสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
เป็นที่ท าการสภาวิชาชพีการสาธารณสุขชุมชนสว่นหน้า ประจ าภาคใต้ โดยให้ให้มีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน/ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยร่วมมือกับสภาการสาธารณสุข
ชุมชน เพื่อรับมอบอ านาจจากสภาฯ /ท างานร่วมกับสภาฯ ในการจัดบริการและพัฒนาวิชาการแก่เครือข่ายสมาชิกใน
ส่วนภาคใต้  

5) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ต้องมีกลยุทธในการส่งเสริมให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ครบทุกคน และยกระดับจากระดับชาติเป็นระดับนานาชาติ  ส่งเสริม
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ยื่นผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการ และต้องสร้างการสร้างขวัญและก าลังใจใน
การท างานแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มากข้ึน 

6) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ต้องรักษาช่องทางการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่มีอยู่และเพิ่มคุณภาพ ความครอบคลุมของการเข้าถึงให้มากข้ึน  

7) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ต้องสะท้อนวิธีการคิดอัตราการคงอยู่
และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรยังไม่มีความเหมาะสม ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้รับทราบ
และพยายามเปลี่ยนแปลงให้ 

8) แม้ว่าหลักสูตรฯ สามารถด าเนินการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนสอดคล้องตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตร
ก าหนด แต่เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในรายวิชาต่างๆ ยังมีน้อย และมักเป็นรายวิชาเดิม และกระบวนการทวนสอบผลลัพธ์ระดับรายวิชายังคง
มีความหลากหลาย และแตกต่างกันไปในอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน 

9) ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรยังมีความล่าช้า และไม่เพียงพอด้วย
งบประมาณที่จ ากัดของหลักสูตร และการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ  

10) ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้กับเครือข่ายผ่านระบบ Online ด้วย LARK Suite หรือ Application อื่น ๆ 
และประยุกต์ใช้ในเร่ืองอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 
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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ระดบั ปริญญาตรี สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ข้อมูลทั่วไป  
 1.1 หลักสูตร  25491641111177 
 1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
      ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)      :     สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
      ชื่อหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)   :     Bachelor of Public Health Program in Community Health 
     1.3 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
 ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ท าให้คนไทยมีอายุยืนขึ้นอย่างชัดเจน
ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ท าให้สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว 
คาดว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึงหนึ่งในสี่ของประชากร แบบแผนการเจ็บปุวยและการเสียชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่เกิดจากโรคติดต่อเป็นหลัก มาเป็นโรคไร้เชื้อเรื้อรังในปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการถดถอยของ
สมรรถภาพการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายและผลสะสมของพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความเป็นอยู่ การท างาน การปกครอง และเศรษฐกิจ มีการแสวงหาเทคโนโลยี
เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดค่านิยมชีวิตที่สะดวกสบาย (sedentary life) จนเกิดเป็นการบริโภค
นิยม (consumerism) และการนิยมวัตถุ (materialism) ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยและล่มสลายของสถาบันครอบครัว 
สถาบันทางสังคม รวมทั้งการพัฒนาที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุและ
ความเครียด การด าเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบ เกิดค่านิยม วัฒนธรรม วิถีการด าเนินชีวิตที่ไม่เพียงพอและขาด
ความสมดุล สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย ขาดการใส่ใจดูแลควบคุมปูองกันปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
สังคมไทยที่เคยเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กลายเป็นสังคมที่เอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว ขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) จึงมีกรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีกรอบแนวคิด
และหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ คือ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีเปูาหมายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพ 
ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ การส่งเสริมการบริโภคที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ ม                    
การขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ตลอดจนการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติต่าง ๆ ลง ในขณะที่
การพัฒนาด้านการสาธารณสุขซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐโดยตรง คือการเพิ่มอายุคาดเฉลี่ยของคน
ไทยสูงขึ้นเป็น 80 ปี     ควบคู่กับการลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปุวยด้วยโรคที่ปูองกันได้ใน 5 อันดับแรก   คือ  โรคหัวใจ  
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง น าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดรายจ่ายด้าน
สุขภาพของบุคคลในระยะยาว ซึ่งกลุ่มโรคไร้เชื้อ/โรคเรื้อรังดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับ
ครัวเรือนเท่านั้น แต่ยังเป็นภาระของประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศด้วย ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการ
ต่อไป ภายใต้การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นและประชาชนอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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8 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร 
ได้แก่ การจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
คุณธรรม และคุณค่าทั้งต่อตนเอง ท้องถิ่นและสังคม ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บริการวิชาการและพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง โดยผสมผสานและประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์สากล เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนให้พัฒนาอย่าง
มีดุลยภาพและยั่งยืน สามารถคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท้องถ่ินภาคใต้ของไทย การวิจัยเพื่อความเข้าใจในท้องถิ่นและสร้างสม
ความรู้จากท้องถิ่นเชื่อมโยงศาสตร์สากล น าผลไปใช้ในการร่วมปรับแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาสถาบนั
และภารกิจเพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของท้องถิ่น หลักสูตรที่ปรับปรุงจึงก าหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และคุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติม
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผสมผสานและประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์
สากล รวมถึงความสามารถในการวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนางานและแก้ปัญหาของท้องถิ่น 
 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแบบแผนสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554–2563 และ
ความตาม มาตรา 3 ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 ที่ก าหนดไว้ว่า “วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน” เป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค 
การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ปุวย การฟื้นฟูสภาพ การอาชี
วอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บปุวยในชุมชนโดยน าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ 
“การประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” คือ การกระท าการสาธารณสุขต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และอนามัย
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ คือ (1) การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกัน
โรค การควบคุมโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชนโดยการผสมผสาน
ต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเป็นองค์รวม (2) การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ โดยการกระท าด้านการอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมปูองกันปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคและลดความเสี่ยงการเจ็บปุวยต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
(3) การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ปุวย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการ
วางแผนครอบครัว และ (4) การตรวจประเมินอาการเจ็บปุวย และการช่วยเหลือผู้ปุวยเพื่อการส่งต่อ เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการประกอบวิชาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ในอนาคต 
หลักสูตรจึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเน้นให้เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่
สามารถคิดและด าเนินกิจกรรมเชิงรุกอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ปูองกันโรค และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพของชุมชน สามารถตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นที่เป็นพหุวัฒนธรรม เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองไปสู่เปูาหมายสูงสุดของชีวิตได้ 
อีกทั้งยังคงให้ความส าคัญในการมุ่งให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานที่จะใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ
เป็นส่วนใหญ่ ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ต้องค านึงถึงอนาคตที่จะมีกรอบการ
ท างานเพิ่มมากขึ้นในหน่วยงานเอกชน และภาคประชาชน ตามกรอบแห่งมาตรา 3 ใน พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 ด้วย 
 
2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
 1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ต้องพยายามขอ
สนับสนนุต่อหน่วยบริหารเหนือข้ึนไป เพื่อเพิ่ม
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน ที่มี

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเพิ่ม
จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาและภาระ
งานจริง จงึด าเนนิการจัดท าบนัทึกข้อความขอรับการสนับสนุน



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
คุณวุฒิปริญญาเอก ให้สอดคล้องกับจ านวน
นักศึกษาและภาระงานจริง 

อัตราก าลังอาจารย์เพิ่มจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แต่ในปี
การศึกษา 2562 นี้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
สาธารณสุขชุมชน ก็ยังคงมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 5 คนคงเดิม 

 2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ต้องพยายามขอ
สนับสนนุต่อหน่วยบริหารเหนือข้ึนไปให้มี
บุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตรฯ แบบ
เต็มเวลา เพื่อแบ่งเบาภาระงานทางการจัดการ
ในการสนบัสนนุภารกิจหลักของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ต้องท างานสนบัสนนุทุกอย่างเองด้วย 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ได้รบัการสนบัสนุนบุคลากรสาย
สนับสนนุประจ าหลักสูตรฯ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานทางการบริหาร
จัดการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ านวน 1 คน คือ นางสณุี 
เพ็ชรนิล แต่ยังเปน็แบบไม่เต็มเวลา เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวเป็น
บุคลากรประจ าในสังกัดคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งยงัมี
ภารกิจหลักตามสายงานที่ต้องรบัผิดชอบของคณะฯ ด้วย 

 3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ต้องมีกลยุทธ์ใน
การส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ครบทุกคน และยกระดบั
จากระดับชาติเปน็ระดบันานาชาติ ส่งเสริม
สนับสนนุให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ยื่น
ผลงานขอต าแหน่งทางวชิาการ และต้องสร้าง
การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแก่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มากข้ึน 

 ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยครบทั้งห้าคน แตย่ังเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ระดบัชาติ 
และยังไม่มีอาจารยป์ระจ าหลักสูตรฯ ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเลย ซึ่ง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้มี
การเล็งเห็นถึงจุดอ่อนดังกล่าวของหลักสูตรฯ จึงด าเนนิการส ารวจ
และจัดท าแผนการพัฒนาตนเองด้านต าแหน่งทางวชิาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) ขึ้น เพื่อ
เป็นการก ากับและติดตามให้อาจารยป์ระจ าหลักสูตรมีความพยายาม
และมุ่งมั่นในการท าต าแหน่งทางวิชาการ ในขณะเดียวกันคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก็ให้
ความส าคัญกบัการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนนุให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรผลติผล
งานทางวชิาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน ทั้งการ
สนับสนนุงบประมาณในการตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ โครงการสัมมนาเชิงปฏบิัติการเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการตามเกณฑ์ใหม่, การจัดการบริหารความรู้ 
(Knowledge Management: KM) พัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนจัดท า website ประชาสัมพนัธ์
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการ
กระตุ้นและสรา้งความเข้าใจเกีย่วกับแนวทางในการผลิตผลงานทาง
วิชาการให้แก่อาจารย์ประจ าหลกัสูตรฯ  

 4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ต้องสะท้อนวธิีการ
คิดอัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรที่ยังไม่มี
ความเหมาะสม ไปยังหนว่ยงานที่รับผิดชอบให้
รับทราบและพยายามเปลี่ยนแปลงให้ 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน พยายามสะท้อนวิธีการคิดอัตราการคง
อยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรที่ยงัไม่มี
ความเหมาะสม ผา่นช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปน็รายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หรือการประชุมในโอกาสตา่ง ๆ 
เพื่อสะท้อนข้อมูลไปยงัหน่วยงานที่รับผิดชอบให้รับทราบและน าไป
พฒันาปรับปรุง แต่คาดวา่ในอนาคตวิธีการคิดอัตราการคงอยู่และ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

10 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
อัตราการส าเร็จการศึกษาของนกัศึกษาในหลักสูตรจะท าให้ได้ข้อมูล
ที่เป็นสภาพความเปน็จริงมากข้ึน เม่ือมีการน าระบบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดบัมหาวิทยาลัยระบบใหม่ (Thai 
University Central Admission System: TCAS) มาใช้ ซึ่งก าหนด 
ให้นักศึกษายืนยันสิทธิ์ในการเขา้เรียนเพียงแค่หนึ่งที่เท่านั้น 

 5) ระบบและกลไกการจัดหาสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ของหลักสูตรยังมีความ
ล่าชา้ และไม่เพียงพอด้วยงบประมาณที่จ ากัด
ของหลักสูตร และการขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ยังคงมีปัญหาในเร่ืองการจัดหาสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ของหลักสูตรที่มีความล่าช้า และไม่เพียงพอด้วย
งบประมาณที่จ ากัด หลักสูตรฯ จึงต้องมีการบริหารจัดการ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัด
ประชุมหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาจัดล าดบัในการจัดหาสิ่งสนับสนนุ
การเรียนรูต้ามความจ าเป็นเร่งดว่นภายใต้งบประมาณทีไ่ด้รับการ
จัดสรร และจัดท าบนัทึกข้อความขอสนับสนุนสิง่สนับสนุนการเรียนรู้
เพิ่มเติมจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 6) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ควรจะต้องเร่งท า
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายให้เป็นรูปธรรม
ของความร่วมกันทางวชิาการระหว่างสถาบันใน
ลักษณะ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายอยู่ในปัจจบุันและ
ในอนาคต 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ก าลังด าเนนิการศึกษาแนวทางและ
กฎระเบียบเก่ียวกับการสร้างความร่วมมือกันทางวชิาการระหว่าง
สถาบนัในลักษณะ MOU ตลอดจนติดต่อประสานงานกับภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
สถาบนัการศึกษาที่มีการผลิตบณัฑิตสาธารณสุข หน่วยงานด้าน
สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ/องค์กร
ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันทางวชิาการอย่างเป็น
รูปธรรมในอนาคตอันใกล ้

 7) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน จะต้องเร่งขอ
สนับสนนุให้มีการจัดตั้งเป็นที่ท าการสภาวชิาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนส่วนหนา้ ประจ าภาคใต้ 
โดยให้มีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวชิาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน/ศนูย์วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
โดยร่วมมือกับสภาการสาธารณสุขชุมชน เพื่อ
รับมอบอ านาจจากสภาฯ /ท างานร่วมกับสภาฯ 
ในการจัดบริการและพฒันาวชิาการแก่เครือข่าย
สมาชิกในส่วนภาคใต้ 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ก าลังด าเนนิการติดต่อประสานงานผ่าน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อขอ
สนับสนนุให้มีการจัดตั้งเป็นที่ท าการสภาวชิาชีพการสาธารณสขุ
ชุมชนส่วนหน้าประจ าภาคใต้ โดยให้มีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน/ศนูย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และเจรจาประสานความร่วมมือกับ
สภาการสาธารณสุขชุมชน ในลกัษณะการจัดท า MOU เพื่อรับมอบ
อ านาจจากสภาฯ/ท างานร่วมกับสภาฯ ในการจัดบริการและพฒันา
วิชาการแก่เครือข่ายสมาชิกในสว่นภาคใต้ และการจัดสอบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

 8) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ต้องรักษาช่องทาง
การประชาสัมพนัธ์หลักสูตรที่มอียู่และเพิ่ม
คุณภาพ ความครอบคลุมของการเข้าถึงให้มาก
ขึ้น 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน พยายามรักษาช่องทางในการประชา 
สัมพันธ์หลักสูตรที่มีอยู่และเพิ่มคุณภาพ ความครอบคลุมของการ
เข้าถึงให้มากข้ึน โดยการจัดท าเพจหลักสูตรภายใต้ชื่อว่า “หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ณ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา” เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงและ
ติดตามข่าวสารทางวิชาชพี การเรียนการสอน และการท ากิจกรรม
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรบัปรงุตามข้อเสนอแนะ 
ตา่ง ๆ ของหลักสูตร ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักศึกษารุ่นพีท่ี่ก าลัง
ศึกษาอยู่กลับไปประชาสัมพันธแ์ละแนะน าหลักสตูรที่โรงเรียนเก่า
ของนักศึกษา จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจบุัน อีกทั้งมีการสร้าง
การยอมรับจากชุมชนท้องถ่ินเพิม่มากข้ึนผ่านการลงพื้นที่ของ
คณาจารย์และนักศึกษาไปท ากจิกรรมจิตอาสา กิจกรรมบริการ
วิชาการให้กับชุมชน ผ่านโครงการสุขภาพสัมพนัธ์ และโครงการค่าย
พัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งจากการลงพื้นที่จัดกิจกรรมดังกลา่ว ท าให้
ประชาชนในชุมชนรู้จักหลักสูตรฯ เกิดการยอมรับและไว้วางใจ ส่ง
บุตรหลานเข้ามาเรียนในหลักสตูรเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ยังร่วมกับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จดัท า
การประชาสัมพนัธ์หลักสูตรในรปูแบบที่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่ม
ผู้สนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งการจัดท าเว็บไซต์แนะน าหลักสูตรโดยมีการ
ประชาสัมพนัธ์ให้กับผู้ที่สนใจทราบบนหน้าเวบ็ไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผา่นเพจ Face book งาน
ประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยั รวมทั้งแผ่นพบัประชาสัมพันธ์ที่ใช้
ในโครงการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในท้องถ่ิน และการ
ประชาสัมพนัธ์หลักสูตรเชิงรุก (Road show) ด้วย 

 9) แม้ว่าหลักสูตรฯ สามารถด าเนิน 
การก าหนดอาจารย์ผูส้อน ก ากบั ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการ
จัดการเรียนการสอนได้อยา่งเปน็ระบบและ
ชัดเจนสอดคล้องตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
หลักสูตรก าหนด แต่เมื่อพิจารณาการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การ
บริการสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ในรายวิชาต่างๆ ยังมนี้อย และมักเป็นรายวิชา
เดิม และกระบวนการทวนสอบผลลัพธ์ระดับ
รายวิชายังคงมีความหลากหลาย และแตกต่าง
กันไปในอาจารย์ผูส้อนแต่ละคน 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน มีการน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาปีทีผ่า่นมาเก่ียวกับการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน และกระบวนการทวนสอบผลลัพธ์ระดับ
รายวิชา เข้าสู่การประชุมหลักสตูรฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาพัฒนาและ
ปรับปรุงรูปแบบการการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
กระบวนการทวนสอบผลลพัธ์ระดับรายวชิาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจากที่ประชุมมีมติร่วมกันวา่ในทุกรายวิชาของหลักสูตร ยกเว้น
หมวดศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี อาจารย์ผู้สอนทุกคนจะต้องมีการ
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจยั การ
บริการสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรายวชิาตา่งๆ โดย
ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีโครงการร่วมกันเพื่อเป็นการบูรณาการ
ทุกรายวิชาเข้าร่วมกันคือ โครงการหลักสูตร ส.บ.บูรณาการงานสอน
กับงานบริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น ส่วนกระบวนการทวนสอบ
ผลลัพธ์ระดับรายวิชา มีการออกแบบฟอร์มการทวนสอบเพื่อก าหนด
ประเด็นในการทวนสอบร่วมกัน 
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3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
   3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
1 
 
 
 
 
 

นายวรพล หนูนุน่ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.  การพัฒนาสุขภาพชุมชน 
 
วท.ม.  การวิจัยและพัฒนา   
        ระบบสาธารณสุข 
ส.บ.   บริหารงานสาธารณสุข 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2558 
 

2546 
 

2539 

2 นางสาวภชัชนก                 
รัตนกรปรีดา 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.  การพัฒนาสุขภาพชุมชน 
 
ส.ม.   สาธารณสุขชุมชน 
 
วท.บ.  สาธารณสุขชุมชน 
 
 

มหาวิทยาลยั     
ขอนแก่น 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏยะลา ร่วม
สบทบกับวิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิริน
ธรจังหวัดยะลา 

2560 
 

2553 
 

2545 

3 
 
 

 

นางสาวสุรัตน์สวดี  
แซ่แต ้

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม.  การวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ 

วท.บ.  สาธารณสุขชุมชน 
      (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 

2553 
 

2551 

4 
 

นางฤดีดาว ชา่งสาน
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ พย.ม.  การพยาบาลอนามยั
ชุมชน 

วท.บ.  การพยาบาลและผดุง
ครรภ์ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2542 
 

2525 

5 นางสาวจิตรวี              
เชยชม 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ด.  วิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
 
วท.ม.  จุลชีววิทยา 
 
วท.บ.  อุตสาหกรรมประมง 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
สถาบนัเทคโนโลยี  
ราชมงคล 

2558 
 

2548 
 

2545 
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 3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร (ชุดปัจจบุัน) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 
1 
 
 
 
 
 

นายวรพล หนูนุน่ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.  การพัฒนาสุขภาพชุมชน 
 
วท.ม.  การวิจัยและพัฒนา   
        ระบบสาธารณสุข 
ส.บ.   บริหารงานสาธารณสุข 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2558 
 

2546 
 

2539 

2 นางสาวภชัชนก                 
รัตนกรปรีดา 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.  การพัฒนาสุขภาพชุมชน 
 
ส.ม.   สาธารณสุขชุมชน 
 
วท.บ.  สาธารณสุขชุมชน 
 
 

มหาวิทยาลยั     
ขอนแก่น 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏยะลา ร่วม
สบทบกับวิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิริน
ธรจังหวัดยะลา 

2560 
 

2553 
 

2545 

3 นางสาวสุรัตน์สวดี  
แซ่แต ้

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม.  การวิจัยและพัฒนา
ระบบสุขภาพ 

วท.บ.  สาธารณสุขชุมชน 
      (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 

2553 
 

2551 

4 นางสาวเยาวลักษณ์  
เตี้ยนวน 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ส.ม.    สาธารณสุขชุมชน 
 
วท.บ.  การแพทย์แผนไทย    
         (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2560 
 

2554 

5 นางสาวจิตรวี              
เชยชม 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ด.  วิทยาศาสตร์สาธารณสุข  
 
วท.ม.  จุลชีววิทยา 
 
วท.บ.  อุตสาหกรรมประมง 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
สถาบนัเทคโนโลยี  
ราชมงคล 

2558 
 

2548 
 

2545 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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4. อาจารย์ผู้สอน  
 4.1 อาจารย์ประจ า 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน 
1. อ.ธนพร  อิสระทะ  วท.ม.   แพทย์แผนไทยประยุกต์ 

วท.บ.   การแพทย์แผนไทย 
          ประยุกต ์

GESC401  การคิดในยุคดิจิทัล 

2. อ.คมกฤช  เจริญ วท.ม.   การจัดการเทคโนโลย ี
          สารสนเทศ 
ค.บ.     คอมพิวเตอร์ศึกษา 

GESC401  การคิดในยุคดิจิทัล 

3. วัชราภรณ์  พัทคัน วท.ม.   แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
วท.บ.   การแพทย์แผนไทย 
          ประยุกต ์

GESC401  การคิดในยุคดิจิทัล 

4. ผศ.สารภี จุลแก้ว วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 
ศศ.บ. นิเทศศาสตร ์

GESC401  การคิดในยุคดิจิทัล 

5. ผศ.พิกุล  สมจิตต ์ ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ
 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 

GESC402  โปรแกรมประยุกต์
ส านักงานอัตโนมัติ 

6. อ.เสรี ชะนะ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

GESC402  โปรแกรมประยุกต์
ส านักงานอัตโนมัต ิ

7. อ.นัดดา  โปด า วท.ม.    การจัดการสิ่งแวดล้อม 
วท.บ.    วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

GESC403  ชีวิตยุคใหม่กับ
สิ่งแวดล้อม 

8. อ.สุกานดา  จนัทว ี อ.ม. บรรณารักษศาสตร์และ
 สารนิเทศศาสตร์ 
ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร ์

GESC405  นักค้นคว้าข้อมูล 
GEH0406    สารสนเทศเพื่อการ
 เรียนรู ้

9. อ.กฤษณ์  พุทธกูล ศศ.ม. ดนตรีปฏิบัต ิ
ศศ.บ. ดนตรี 

GESH203  มนุษย์กับความงาม 

10. อ.Tatik Ek Education Degree GESL105   เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 
11. อ.ดร.จิรัตน์  เขียวชอุ่ม Ph.D. Law 

น.ม.  นิติศาสตร์ (กฎหมาย
 เอกชนและธุรกิจ) 
น.บ.  นิติศาสตร ์

GESS306   กฎหมายกับการสร้าง
ความเป็นพลเมืองที่ดี 

12. อ.สุปราณี  ชอบแต่ง ศศ.ม.    พัฒนสงัคมศาสตร ์
บธ.บ.    การตลาด 

GEH0401  วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

13. อ.ดร.ธวัชชัย  ศรีพรงาม ปร.ด. การวิจัยและสถิติทาง
 วิทยาการปญัญา 
ศศ.ม. พัฒนาสังคม 
นศ.บ. นิเทศศาสตร ์
 

GEH0401  วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน 
14. อ.โชติกา  รติชลิยกลุ ศศ.ม. พื้นที่ศึกษา 

วท.บ. ภูมิศาสตร์ 
GEH0401  วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบ

สงขลา 
15. อ.อติวิชญ์  มิตรงาม วท.ม. ภูมิสารสนเทศศาสตร ์

วท.บ. ภูมิศาสตร์ 
GEH0401  วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบ

สงขลา 
16. อ.ชุลีพร  ทวีศรี ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ 

ศศ.บ.  ประวัติศาสตร์ 
GEH0401  วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบ

สงขลา 
17. อ.วรรณดี  หนูหลง ศศ.ม.    ปรัชญา 

ศศ.บ.    ปรัชญา 
GEH0402   ปรัชญาและศาสนา 
 

18. อ.อรวีร์   ปานนาค ศศ.ม.    การสอนภาษาอังกฤษ 
           เป็นภาษานานาชาต ิ
ศศ.บ.    ภาษาอังกฤษ 

GEL0202   ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

19. ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ  วศ.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
วท.ม. เทคโนโลยสีิ่งแวดล้อม 
วท.บ. สิ่งแวดล้อม 

GES0502   ชีวิตกับสิง่แวดล้อม 

20. อ.พิชญ์พิไล  ขุนพรรณราย วท.ม. ฟิสิกส ์
วท.บ. ฟิสิกส ์

GES0502   ชีวิตกับสิง่แวดล้อม 

21. อ.อริศรา สุขขวัญ ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
 เป็นภาษานานาชาต ิ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

GEL0202   ภาษาอังกฤษเพื่อการ
 ท างาน 

22. อ.สุดารัตน์  วงศ์กระจ่าง MTCSCL การสอนภาษาจนีแก่
 ผู้ใช้ภาษาต่างประเทศ 
B.E.      เศรษฐศาสตร์และ  
           การค้าระหว่างประเทศ 

GEL0304   ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 

23. อ.วารุณี  สุวรรณจ่าง M.A. Teaching chinese to 
 speakers of other 
 languages 
ศศ.บ. ภาษาจนี 

GEL0304   ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 

24. อ.Rizza Cruz Bachelor of Secondary 
Education/Major English 

0000401  อบรมภาษาอังกฤษของ
คณะ 

25. อ.ดร.วันฉัตร ศิริสาร วท.บ.  ชวีวิทยา 
MSc.   Medical 
 Microbiology 
Ph.D.  Medicine 

4944803  ปัญหาพิเศษทาง
สาธารณสุข  

4944901  การเตรียมฝึก
ประสบการณ์ทาง
สาธารณสุขศาสตร์  

4951103  ประชากรศึกษาเพื่องาน
สาธารณสุข  

4952107  จุลชีววทิยาและปรสติ
วิทยาเพื่องาน
สาธารณสุข  

4951101  กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน 
4953109  ภาษาอังกฤษเพื่องาน

สาธารณสุข 
26. อ.ดร.วรพล หนูนุ่น ปร.ด.   การพัฒนาสุขภาพชุมชน 

วท.ม.   การวิจัยและพัฒนาระบบ 
          สาธารณสุข  
ส.บ.     การบริหารสาธารณสุข 

4943601  สังคมวิทยาการ
สาธารณสุข  

4944803  ปัญหาพิเศษทาง
สาธารณสุข  

4944901  การเตรียมฝึก
ประสบการณ์ทาง
สาธารณสุขศาสตร์  

4951103  ประชากรศึกษาเพื่องาน
สาธารณสุข  

4953504  กฎหมายและจริยธรรม
ในวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน  

4953109  ภาษาอังกฤษเพื่องาน
สาธารณสุข 

27. อ.ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ปร.ด.   การพัฒนาสุขภาพชุมชน 
ส.ม.     สาธารณสุขชุมชน  
วท.บ.   สาธารณสุขชุมชน 

4943311  สุขภาพ     
4943309  สุขาภิบาลอาหารและ

การคุ้มครองผู้บริโภค  
4944312  โปรแกรมสุขภาพใน

โรงเรียน  
4942202  เภสัชสาธารณสุข  
4953403  อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  
4953309  เภสัชสาธารณสุขและ

การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ  

4952303  การสาธารณสุขมูลฐาน
แนวใหม่  

4952108  การวัดและประเมินทาง
สุขภาพ 

28. อ.เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน ส.ม.     สาธารณสุขชุมชน 
วท.บ.   การแพทย์แผนไทย 

4953204  หลักการตรวจประเมิน
วินิจฉัย และการบ าบัด
โรคเบื้องต้น  

4952202  การบริบาลปฐมภูมิเพื่อ
งานสาธารณสุขชุมชน  

4943307  การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ  

4951201  การปฐมพยาบาลและ
การดูแลสุขภาพเบื้องตน้  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน 
4943307  การส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
29. อ.สุรัตน์สวดี แซ่แต ้ วท.ม.   การวิจัยและพัฒนาระบบ  

          สาธารณสุข  
วท.บ.   สาธารณสุขชุมชน 

4944602  สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร ์

4941303  การส่งเสริมสุขภาพ  
4941702  การสื่อสารและการ

ประชาสัมพนัธ์ในงาน 
4951104  การสาธารณสุข  
4952602  สุขศึกษาและพฤติกรรม

สุขภาพเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน  

4953702  การสื่อสารเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน  

4953505  วิทยาการระบาดและการ
ประยุกต์เพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

30. อ.ดร.จิตรวี เชยชม วท.ด.   วิทยาศาสตร ์
          สาธารณสุข  
วท.ม.   จุลชีววิทยา 
วท.บ.   อุตสาหกรรม 

4952301  อาหารและโภชนาการ
เพื่องานสาธารณสุข  

4952107  จุลชีววิทยาและปรสติ
วิทยาเพื่องาน
สาธารณสุข  

4951101  กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 1  

4952302  สุขภาพการเจริญพันธุ ์
4953502  หลักสถิติและดัชนีชีว้ัด

เพื่องานสาธารณสุข 
 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน 
1. อ.สุกานดา จนัทว ี อ.ม.      บรรณารักษศาสตร์และ               

           สารนิเทศศาสตร์ 
ศศ.บ.    บรรณารักษศาสตร ์

GESS301  การใช้ชีวิตในสังคม
สมัยใหม่ 

2. 
 

อ.วัชราภรณ์ พัทคัน วท.ม.    แพทย์แผนไทยประยุกต ์
วท.บ.    การแพทย์แผนไทย 
           ประยุกต ์

GESS301  การใช้ชีวิตในสังคม
สมัยใหม่ 

3. ผศ.วิชัย มีศร ี ศศ.ม.    ดนตรีศึกษา 
ศศ.บ.    ดนตรี 

GESH203  มนุษย์กับความงาม 

4. ผศ.บัณฑิตา วรศรี ศป.ม.    ภาพพิมพ ์
กศ.บ.    เคมี 
วท.บ.    คณิตศาสตร ์

GESH203  มนุษย์กับความงาม 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

18 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน 
ศศ.บ.    ศิลปะการแสดง 

5. อ.กมลทิพย์ กาลพันธ ์ วท.ม.    วรรณคดีไทย 
กศ.บ.    ภาษาไทย 

GESL103  รู้ใช้ภาษาไทย 

6. อ.ชนางลักษณ์ ขุนทอง ศศ.ม. ภาษาไทย 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

GESL103  รู้ใช้ภาษาไทย 

7. อ.สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง MTCSCL การสอนภาษาจนีแก่
 ผู้ใช้ภาษาต่างประเทศ 
B.E.      เศรษฐศาสตร์และ  
           การค้าระหว่างประเทศ 

GESL108  เพลิดเพลินกับภาษาจีน 

8. อ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว 
วท.บ. จิตวิทยาและการแนะ
 แนว 

GESH201  ทักษะชีวิต 

9. อ.จริยา หนูตีด ศศ.ม.   ภาษาศาสตร ์
อ.บ.      ภาษาไทย 

GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 

10. อ.สุจินต์ แก้วเกิด ศศ.ม.    ภาษาไทย 
ศศ.บ.   ภาษาไทย 

GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 

11. อ.อมรรัตน์ จิรันดร ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
 เป็นภาษานานาชาต ิ
ศศ.บ. ภาษาศาสตร ์

GESL101  ภาษาอังกฤษพาไป 

12. ดร.ปนัดดา ศิริพานชิ Ph.D. English language 
 Teaching 
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
 เป็นภาษานานาชาต ิ
อ.บ. ภาษาญีปุุ่น 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

13. อ.ชุตินธร สุวรรณมณ ี ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
 เป็นภาษานานาชาต ิ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

14. อ.อริศรา สุขขวัญ ศศ.ม.    การสอนภาษาอังกฤษ 
           เป็นภาษานานาชาต ิ
ศศ.บ.    ภาษาอังกฤษ 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

15. อ.อรวีร์ ปานนาค ศศ.ม.    การสอนภาษาอังกฤษ 
           เป็นภาษานานาชาต ิ
ศศ.บ.    ภาษาอังกฤษ 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

16. ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร ปร.ด.    ชีวเวชศาสตร์  
วท.บ.    ชีววิทยา 

GES0701  อาหารและโภชนาการ
เบื้องต้น 

17. อ.ฤดีดาว ช่างสาน พย.ม.    การพยาบาลอนามัย 
           ชุมชน 
วท.บ.    การพยาบาลและผดุง 
           ครรภ์ 
 

GES0701  อาหารและโภชนาการ
เบื้องต้น 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน 
18. อ.ดร.เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์ ส.ด.      โภชนาการสาธารณสุข 

           (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
วท.ม.    ชีวเคม ี  
วท.บ.    ชีววิทยา 

GES0701  อาหารและโภชนาการ
เบื้องต้น 

19. อ.คมกฤช เจริญ วท.ม.    การจัดการเทคโนโลย ี
           สารสนเทศ 
ค.บ.      คอมพิวเตอร์ศึกษา 

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลย ี

20. อ.พัฒนะ วรรณวิไล วท.ม.    เทคโนโลยสีารสนเทศ 
วท.บ.    คอมพิวเตอร์ประยุกต์ 

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลย ี

21. อ.วารุณี สุวรรณจ่าง M.A.     Teaching Chinese to 
 speakers of other 
 languages 

ศศ.บ.    ภาษาจนี 

GEL0304  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 

22. อ.ไหมไทย ไชยพันธุ ์ ศศ.ม.    จิตวิทยาการให้
ค าปรึกษา 

สส.บ.    สังคมสงเคราะห ์

GEH0404  พฤติกรรมมนุษย์และ
การพัฒนาตน 

23. อ.สุดารัตน์ จงบูรณสิทธิ ์ ศศ.ม.    การสอนภาษาจีน  
ศศ.บ.    ภาษาจนี 

GEL0304  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 

24. อ.โสภิดา ขาวหนนูา ศศ.ม.    การสอนภาษาอังกฤษ 
           เป็นภาษานานาชาต ิ
ศศ.บ.    ภาษาอังกฤษ 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

25. อ.ฮัสนีดา สมาอูน ศศ.ม.   ภาษามลาย ู
ศศ.บ.    ภาษามลาย ู

GEL0301  ภาษามาเลย์เพื่อการ
สื่อสาร 

26. อ.จิราวรรณ นาคสีทอง ค.ม.   หลักสูตรและการสอน 
ศศ.บ.    ภาษาจนี 

GEL0305  ภาษาญีปุุ่นเพื่อการ
สื่อสาร 

27. อ.Tatik Ek Education Degree GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพือ่การ
สื่อสาร 

28. อ.ลัญฉกร นิลทรัตน ์ ค.อ.ม.    วิศวกรรมไฟฟูาสื่อสาร 
คอ.บ.    วิศวกรรมโทร      
           คมนาคม 

GES0801  งานช่างในชีวิตประจ าวัน 

29. อ.ดร.จอมกัณฑ์ศักดิ์ เหมทา
นนท ์

ปร.ด. วิศวกรรมไฟฟูา  
วศ.ม.  วิศวกรรมไฟฟูา  
วศ.บ.  วิศวกรรมไฟฟูา 

GES0801  งานช่างในชีวิตประจ าวัน 

30. อ.เสกสรร ชะนะ ค.อ.ม.    ไฟฟูา 
ค.อ.บ.    วิศวกรรมโทรคมนาคม 

GES0801  งานช่างในชีวิตประจ าวัน 

31. อ.ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว 
กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสาร
 การศึกษา  
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 

GEH0401  วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบ  
สงขลา 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน 
32. อ.วรรณดี หนูหลง ศศ.ม.   ปรัชญา 

ศศ.บ.    ปรัชญา 
GEH0402  ปรัชญาและศาสนา 

33. 
 

อ.ยุวดี เพ็ชรสงคราม ศศ.ม.    การจัดการโรงแรมและ 
           การท่องเที่ยว 
บธ.บ.    การจัดการท่องเที่ยว 

3623120 การจัดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

34. อ.อิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง ศษ.ม.    พลศึกษา  
วท.บ.    พลศึกษา 

1104258 กีฬาและการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

35. อ.ฐาปนวฒัน์ สุขปาละ วท.ม.    สรีรวิทยาการกีฬา 
วท.บ.    วิทยาศาสตร์การกีฬา 

1104258 กีฬาและการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

36. อ.นารีภรณ์ ศรีจริต ศศ.ม.  การท่องเที่ยว 
ศศ.บ.  การจัดการท่องเที่ยว 

3623117 การเดินปุาและการ
ท่องเที่ยวแบบผจญภัย 

37. ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูม ิ ปร.ด.    ชีววิทยาโมเลกุลและชีว      
           สารสนเทศ 
วท.ม.    ชีวสารสนเทศสัตววิทยา 
วท.บ.    ชีววิทยา  

4951105  ชีวเคมีเพื่องาน
สาธารณสุข 

38. อ.ดร.วรพล หนูนุ่น ปร.ด.    การพัฒนาสุขภาพ 
           ชุมชน  
วท.ม.    การวิจัยและพฒันา

 ระบบสาธารณสุข  
ส.บ.     การบริหารสาธารณสุข 

4953503  เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
และการประยุกต์  

4953802  สัมมนาประเด็นแนวโน้ม
ส าหรับวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน  

4953801  ชีวสถิติและระเบียบวิธี
วิจัยเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน  

4953506  การพัฒนาสุขภาพชมุชน 
39. อ.ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ปร.ด.   การพัฒนาสุขภาพ  

          ชมุชน  
ส.ม.     สาธารณสุขชุมชน  
วท.บ.   สาธารณสุขชุมชน 

4953205  เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน  

4952402  การจัดการสิ่งแวดลอ้ม
ทางสาธารณสุขชุมชน  

4953308  หลักการเฝูาระวังปูองกัน 
และควบคุมโรคเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน  

4953506  การพัฒนาสุขภาพชมุชน  
4952304  อนามัยครอบครัว 

40. อ.ดร.จิตรวี เชยชม วท.ด.   วิทยาศาสตร ์
          สาธารณสุข  
วท.ม.   จุลชีววิทยา 
วท.บ.   อุตสาหกรรม 

4951105  ชีวเคมีเพื่องาน
สาธารณสุข  

4952701  สารสนเทศสุขภาพเพื่อ
งานสาธารณสุขชุมชน  

4951102  กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 2  

41. อ.เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน ส.ม.     สาธารณสุขชุมชน 
วท.บ.   การแพทย์แผนไทย 

4952306  โรคและการปูองกันเพื่อ
งานสาธารณสุขชุมชน  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน 
4951601  สุขภาพจิตเพื่องาน

สาธารณสุขชุมชน  
4953506  การพัฒนาสุขภาพชมุชน  
4953802  สัมมนาประเด็นแนวโน้ม

ส าหรับวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน  

4952307  การดูแลสุขภาพตามภูมิ
ปัญญาท้องถิน่  

42. อ.สุรัตน์สวดี แซ่แต ้ วท.ม.   การวิจัยและพัฒนา  
          ระบบสาธารณสุข  
วท.บ.   สาธารณสุขชุมชน 

4952305  หลักส่งเสริมสุขภาพและ
การประยุกต์เพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน  

4952701  สารสนเทศสุขภาพเพื่อ
งานสาธารณสุขชุมชน  

4953308  หลักการเฝูาระวังปูองกัน 
และควบคุมโรคเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน  

4951106  ระบบสุขภาพ 
4.2 อาจารย์พิเศษ 

 ไม่มี 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2558 (ส าหรับหลักสตูรปริญญาตรี) 

ผลการ
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

       ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 5 ท่าน ได้แก่  

 1. ดร.วรพล หนูนุ่น 
 2. ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
 3. นางสาวสุรัตน์สวดี  แซ่แต้ 
 4. นางสาวเยาวลักษณ์ เตี้ยนวน 
 5. ดร.จิตรวี เชยชม 

        อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรทั้ งหมดประจ า
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 เพียง
หลักสูตรเดียวไม่ประจ าหลักสูตรอื่นอีกและอยู่ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

1.1-1-01  รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 
รายละเอียดของหลักสูตร 

1.1-1-02  ค าสั่งแตง่ตั้งกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 
2562 

1.1-1-03 รายงานสรุปมติการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา นัดพิเศษ วันเสาร์ที่ 
17 กันยายน 2559  

1.1-1-04 รายงานสรุปมติการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ครั้งที่ 3/2562 วัน
เสาร์ที่ 27 เมษายน 256 

1.1-1-05 เอกสารรับรองหลักสูตรจาก
ระบบ CHECO ออนไลน ์

  2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 3 ท่าน และ
ระดับปริญญาโท จ านวน 2 ท่าน ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งหมดมีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงและสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังครบทุกคน เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

1.1-2-01   รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 
รายละเอียดของหลักสูตร 

1.1-2-02 ค าสั่งแต่งตัง้กรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 
2562 

1.1-2-03 รายงานสรุปมติการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา นัดพิเศษ วันเสาร์ที่ 
17 กันยายน 2559  

1.1-2-04 รายงานสรุปมติการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ครั้งที่ 3/2562 วัน
เสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 

1.1-2-05 ข้อมูลประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

24 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการ
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
  3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นชุดเดียวกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 3 ท่าน และ
ระดับปริญญาโท จ านวน 2 ท่าน ซึ่งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้งหมดมีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงและสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังครบทุกคน เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

1.1-3-01 รายชื่ออาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 
รายละเอียดของหลักสูตร 

1.1-3-02 ค าสั่งแต่งตัง้กรรมการบริหาร
หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 
2562 

1.1-3-03 รายงานสรุปมติการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา นัดพิเศษ วันเสาร์ที่ 
17 กันยายน 2559  

1.1-3-04 รายงานสรุปมติการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ครั้งที่ 3/2562 วัน
เสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 

1.1-3-05 ข้อมูลประวัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ผู้สอนนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 จ านวน
ทั้งสิ้น 72 คน แบ่งเป็นภาคเรียนที่ 1 จ านวน 30 คน 
และภาคเรียนที่ 2 จ านวน 42 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน จ านวน 70 คน และเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน จ านวน 2 คน โดยทั้งสองคนท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 จะประกาศใช้จึงถือว่ามีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

1.1-4-01   สรุปรายชื่ออาจารย ์ผู้สอนใน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2562 

  5. การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่งผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 17 
กันยายน 2559 และได้ท าการเปิดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2560 เป็นปีการศึกษาแรก โดยถ้านับมาจนถงึ

1.1-5-01 แผนการปรับปรุงหลักสูตร 
1.1-5-02   คู่มอืการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 
1.1-5-03  มคอ.2 รายละเอียดของ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2555  

1.1-5-04  มคอ.2 รายละเอียดของ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
                                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

25 

 

ผลการ
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงานตามเกณฑก์ารประเมิน เอกสารหลักฐานประกอบ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการเปิดการเรียน
การสอนมาแล้ว 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนดคือต้องไม่เกิน 5 ปี และในปีการศึกษา 2562 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุ
ชุมชน ก าลังด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเป็น
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุ
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 และคาดว่าจะ
สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในปีการศึกษา 2564 
เป็นปีการศึกษาแรก 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาชาวชิาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560 

1.1-5-05  รายงานสรปุมติการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา นัดพิเศษ วันเสาร์ที่ 
17 กันยายน 2559 

1.1-5-06   โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการปรบัปรุง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564  

1.1-1-07 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงาน วิทยากร 
เจา้หน้าทีป่ฏิบัติงานและ
ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการการปรบัปรุง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2564  

1.1-5-08   ร่างมคอ.2 รายละเอียดของ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาชาวชิาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช 2564 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน    ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

   ผ่าน    
   ไม่ผ่าน 

บรรลุ 

หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผา่น” คะแนนเป็นศนูย ์
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

26 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
                                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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หมวดที่ 2 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา โทรศัพท์  : 096-0945291 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสุณี เพช็รนิล   โทรศัพท ์ : 087-2979404 
 

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มีกลไก 
- ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

  

ผลการด าเนินงาน 
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีคุณวุฒิตรงตามที่
ระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน 
 
การวางแผน (P)  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
มีการส ารวจและวางแผนระยะยาวเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร ทั้งมาตรฐานตามก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ให้การรับรอง ซึ่งมีพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 เป็นแม่บท และไม่กระทบกับแผนการด าเนินงานของหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
กรอบอัตราก าลัง แผนพัฒนาตนเอง (การลาศึกษาต่อ) และการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการขอรับการสนับสนุนจัดสรรอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและเมื่อได้รับการจัดสรรแล้ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก็จะด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดที่ 1 ข้อ 6 เรื่องของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และตรงกับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

28 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการด าเนินงาน 
(สกอ.) นั่นคืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย และต้องจบ
การศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะ
มอบหมายให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกอาจารย์ตามล าดับดังนี้ 

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

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ตามคุณสมบัติที่หลักสูตรก าหนด และ 
ด าเนินการคัดเลือกอาจารย์โดยการสอบทั้งสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
จะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบทุกขั้นตอน และมอบหมายให้หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเช่นเดียวกัน อาทิเช่น การออกข้อสอบข้อเขียน  การสอบสัมภาษณ์ และการสอบสอน 

3. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น และน าข้อสรุปที่ได้
ส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพื่อประกาศผลการคัดเลือกต่อไป 
        ส่วนระบบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการวางระบบการด าเนินงานเพื่อ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ดังนี้ 

 1. กรณีที่มีการยกร่างหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบุรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขา 
สถาบันการศึกษา และปีที่ส าเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
อย่างชัดเจน แล้วเสนอไปยังฝุายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา และส่งต่อไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อขอรับการรับรองหลักสูตร 

2. กรณีที่หลักสูตรก าลังด าเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่ และจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หลักสูตรต้องด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร (สมอ.08) โดยจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มาทดแทนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเช่นเดียวกัน แล้วเสนอไปยังฝุายวิชาการ
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 3. กรณีมีอาจารย์ใหม่เข้ามาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จะมีการเตรียมความ
พร้อมให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ โดยการปฐมนิเทศและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยู่เดิม
เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรายละเอียดและการด าเนินงานของหลักสูตร เพื่อให้กลไกการ
ด าเนินงานของหลักสูตรไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้หลักสูตรยังเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถท างานตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และท าผลงานทางวิชาการและ
วิจัย ตลอดจนพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น การสนับสนุนการลาศึกษาต่อของอาจารย์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ท าผลงาน
ทางวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ หรือการสนับสนุนให้ไปราชการ  ทั้งการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาและ
ต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องให้กับตนเอง 

 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
                                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินการ (D) 

 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 

การประเมินผลการด าเนินการ (C) 
 ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนไม่ได้มีการรับ
อาจารย์เข้ามาใหม่ ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีอยู่เดิมจากปีการศึกษา 2560 ทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาการสาธารณสุขชุมชน คือ 
อาจารย์ทุกคนมีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทด้านการสาธารณสุขศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่สัมพันธ์กันและอยู่
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร  

เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 (มคอ.1) ฉบับที่สภาให้การรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562   กล่าวถึง
การจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต้องจัดอัตราส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (Full Time Equivalence Student : FTES) ไม่เกิน 1 : 12 และอัตราส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท า
หน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา สัดส่วนวุฒิการศึกษาของผู้สอนที่ไม่ปฏิบัติงานประจ าในขณะสอนภาคปฏิบัติ ต่อ
นักศึกษา ไม่เกิน 1 : 10 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาชพีการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ในข้อ ๒๓ สถาบันการศึกษาต้องจัดอัตราส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (Full Time Equivalence Student : FTES) ไม่เกิน 1 : 8  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2562 นั้น จ านวนนักศึกษา
ภาคปกติ จ านวน 322 คน ดังนั้นอัตราส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อนักศึกษาภาคปกติ และอัตราส่วนของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาภาคปกติมีค่าเท่ากัน คือ 1:64.4 คน ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยง
ที่หลักสูตรจะไปเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพในอนาคตหากไม่มีอาจารย์เพิ่มเข้ามา  

ส าหรับศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
          1. ด้านความจ าเป็นต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เพียงพอเหมาะสม ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน
อาจารย์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 (มคอ.1) ฉบับที่สภาให้การรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยสถาบันการศึกษาต้องจัด
อัตราส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalence Student : FTES) ไม่
เกิน 1 : 12  และอัตราส่วนของอาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาสัดส่วนวุฒิการศึกษาของผู้สอน 
ที่ไม่ปฏิบัติงานประจ าในขณะสอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา ไม่เกิน 1 : 10 ซึ่งเป็นการขยายให้อาจารย์ได้ดูแลนักศึกษา
มากขึ้นนั้น แต่ส าหรับหลักสูตรก็ยังคงมีจ านวนนักศึกษาที่เกินไปเป็นจ านวนมาก (1:64.4) ประมาณ 52-54 คน จาก
ปัญหาดังกล่าว หลักสูตรได้ด าเนินการในห้วงปีการศึกษาที่ผ่านมา 4 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ 1) การประสานขอเพิ่มจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 2) การปรับปรุง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 ที่มีการปรับแผนการ
รับนักศึกษาลดจ านวนนักศึกษาภาคปกติจากเดิม 80 คน เป็น 40 คน และนักศึกษาภาคพิเศษจากเดิม 40 คน เป็น 20 
คน เพื่อให้สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษามีความใกล้เคียงกับมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนมากที่สุด 3) การจัดให้
มีวิทยากรนอกที่มีประสบการณ์และความช านาญในศาสตร์สาขานั้น ๆ มาช่วยสอน และ 4) การจัดการความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นเนื่องจากการลาศึกษาต่อ การพัฒนาตนเองของอาจารย์ในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเหตุผลส่วนตัวอื่น ๆ 

2. ด้านวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 คน คือ อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา และอาจารย์
สุรัตน์สวดี แซ่แต้ ที่สามารถผ่านการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนได้ และอยู่ในระหว่างการขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

30 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการด าเนินงาน 
    นอกจากนี้ หลักสูตรยังได้ค านึงถึงคุณสมบัติความสมบูรณ์ของการเป็นอาจารย์ผู้ถือใบประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชนของอาจารย์ทั้ง 3 คน ที่จ าเป็นต้องเติมจริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนนั้น ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์ทั้ง 3 คน ได้เข้ารับการอบรมดังกล่าวแล้ว ในโครงการ
อบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” รุ่น 1 ปี 2562 เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 
2562 ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยอาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้กับ
สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอีกด้วย 

3. ด้านคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า อาจารย์ที่มีวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ซึ่งไม่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนได้ ดังนั้นหลักสูตรจึงต้ องวางแผน
หรือจัดการให้อาจารย์มีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีที่สามารถสอบหรือมีใบประกอบวิชาชีพดักล่าวได้ ซึ่งหลักสูตรฯได้มี
การด าเนินการไปแล้ว 1 คน คือ อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม ก าลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย  และได้วางแผนให้อาจารย์เยาวลกัษณ์ เตี้ยนวน ด าเนินการศึกษากล่าว ดังปรากฏตามหนังสือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ อว.0602.20/ว378 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 
เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในสังกัดตอบแบบสอบถามความต้องการในหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิตส าหรับอาจารย์ผู้สอน ที่ยังไม่สามารถสอบใบประกบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

4.  ด้านคุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 3 คน คือ อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น  อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา และอาจารย์ ดร.
จิตรวี เชยชม ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาต่อหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Appointment) และยังมีอาจารย์อีก 2 คน  
คือ อาจารย์สุรัตน์สวดี แซ่แต้ และอาจารย์เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน ที่จะต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ซึ่งกรณีนี้ หาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จะต้องลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก อาจจะท าให้หลักสูตรต้องหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่ง
มีคุณวุฒิตรงทดแทน จ านวน 1-2 คน ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตรจึงต้องเตรียมการรับมือและวาง
แนวทางในการก าหนดและสรรหาอัตราทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้  เพื่อให้ก ารบริหารจัดการหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5. ด้านการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรยังไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาและยื่นส่งเอกสารการด ารงต าแหน่งฯ คือ อาจารย์ ดร.วรพล หนูน่น 
          6. ด้านงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในปีการศึกษาที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการ
ด าเนินการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติจ านวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 32 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่ยังคง
พบปัญหาในลักษณะเดียวกับปีการศึกษาที่ผ่านมา นั่นคือ 1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ได้มีการด าเนินการทุกคน ทั้ง 6 
ผลงานดังกล่าว เป็นการน าเสนอของอาจารย์สุรัตน์สวด ีแซ่แต้ อาจารย์เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน และอาจารย์ ดร.จิตรวี เชย
ชม และ 2) คุณภาพผลงานทางวิชาการ ทั้งหมดเป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ซึ่งมีค่าน้ าหนักระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ น้อยที่สุด เท่ากับ 0.20  
          7. ด้านการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง พบว่าอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อย 1 ครั้งตลอดปีการศึกษา และมีการรายงานผลการพัฒนา
ตนเองผ่านแบบฟอร์มแบบรายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  
(บร.1) 
 
การน าไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาต่อ (A) 
         จากการประชุมพิจารณากระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่ามีปัญหาต้องด าเนินการ
แก้ไขและปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้ 

1. ปัญหาความจ าเป็นต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เพียงพอเหมาะสม แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน
อาจารย์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 (มคอ.1) ฉบับที่สภาให้การรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยสถาบันการศึกษาต้องจัด



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
                                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

31 

 

ผลการด าเนินงาน 
อัตราส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalence Student : FTES) ไม่
เกิน 1 : 12  และอัตราส่วนของอาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาสัดส่วนวุฒิการศึกษาของผู้สอน 
ที่ไม่ปฏิบัติงานประจ าในขณะสอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา ไม่เกิน 1 : 10 ซึ่งเป็นการขยายให้อาจารย์ได้ดูแลนักศึกษา
มากข้ึนนั้น ส าหรับหลักสูตรก็ยังคงมีจ านวนนักศึกษาที่เกินไปเป็นจ านวนมาก ปัญหาดังกล่าวจึงยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญ 
ซึ่งหลักสูตรก็ยังคงต้องด าเนินการคล้ายคลึงกนกับในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งการประสานขอเพิ่มจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  การจัดให้มีวิทยากรนอกที่มี
ประสบการณ์และความช านาญในศาสตร์สาขานั้น ๆ มาช่วยสอน และการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการ
ลาศึกษาต่อ การพัฒนาตนเองของอาจารย์ในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเหตุผลส่วนตัวอื่น ๆ  

2. ปัญหาด้านวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) อาจารย์ที่ผ่านการสอบความรู้ผู้ขอขึ้น
ทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแล้วนั้น แต่ยังคงต้องเติมเต็มองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ทางวิชาชีพ เพื่อรักษาการมีความสมบูรณ์ของการเป็นอาจารย์ผู้ถือใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  และ 2) 
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อการสมัครสอบเพื่อขึ้นทะเบียน ฯ ซึ่งได้วางแผนการแก้ปัญหาเช่นเดียวกันกับการ
ด าเนินการด้านคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 คือ การศึกษาต่อในหลักสูตรที่สามารถสอบขึ้น
ทะเบียนได้ 

3. ปัญหาด้านคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร การด าเนินการในปีการศึกษา 2563 คือ การส่งเสริมให้เกิด
การศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตรงกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลังสูตรต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 

4. ปัญหาด้านคุณวุฒิปริญญาเอก มีการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตามแผนการพัฒนา
อาจารย์ของหลักสูตร ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์มาทดแทนจึงจะสามารถด าเนินการได้ 

5. ปัญหาด้านการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรได้วางแผนการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนมีโอกาสสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการ เพื่อรองรับการด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
          6. ปัญหาด้านงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย แม้ว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมาหลักสูตรมีการเผยแพร่
ระดับชาติ ร้อยละ แต่ยังคงพบปัญหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ได้มีการด าเนินการทุกคน และคุณภาพผลงานทาง
วิชาการ ทั้งหมดเป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งมีค่าน้ าหนักระดับ
คุณภาพผลงานทางวิชาการ น้อยที่สุด เท่ากับ 0.20 ซึ่งหลักสูตรได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การบริหาร
จัดการการส่งผลงาน/บทความวิจัย  
ระบบการบริหารอาจารย์ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ครบทั้ง 5 คน 
2. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อการบริหารอาจารย์อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 4.00 

 
การวางแผน (P)  

ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูรประชุมวางแผนในการประชุม 
1. เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร จากผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการประเมินตนเอง) ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามภารกิจด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน (มคอ. 3, 5) งานวิจัย งานบริการวิชาการ 
กิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง 
การน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ รวมถึงงานบริหารหลักสูตร อ่ืน ๆ เช่น การประกันคุณภาพหลักสูตร 
(มคอ. 7) ตามกิจรรมต่างๆในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 คือการบริหารและพัฒนาอาจารย์ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

ทั้งนี้ ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละครั้ง ส านักวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะ
ด าเนินการจัดส่งรายวิชาที่จะเปิดสอนตามแผนการเรียนของหลักสูตรเพื่อให้ระบุอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

32 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการด าเนินงาน 
จะด าเนินการจัดประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมของ
คุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการประเมินการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งจะต้องมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.75 แต่ถ้าหากรายวิชาใดมีผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึ กษาต่ ากว่า 3.75 
หลักสูตรจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาหาสาเหตุที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีข้อสรุปอนุญาตให้อาจารย์ผู้เดิมสอน
หรือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนใหม่ เมื่อด าเนินการเสร็จจึงแจ้งกลับไปยังส านักวิชาการและงานทะเบียนเพื่อด าเนินการ
ต่อ และแจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีระบบการก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์ โดยยึดแนวทางการด าเนินงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการก าหนดภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์ และถ้าอาจารย์มีภาระงานสอนเกินขั้นต่ าที่
ก าหนดไว้ ก็จะมีการเสริมแรงจูงใจสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในการจัดการศึกษา
ภาคปกติ ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจึงจะสามารถด าเนินการขอรับการสนับสนุน
ได้ 

ส่วนระบบการเลิกจ้าง การเกษียณอายุราชการ การยกย่อง และการธ ารงรักษาอาจารย์ หลักสูตรฯยึดแนวทางการ
ด าเนินงานตามระเบียบและข้อก าหนดของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 (1 ตุลาคม 2562- 30 กันยายน 
2563) ซึ่งมีรายการแผนงานโครงการที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

- แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส าหรับเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียน
การสอน ค่าใช้สอยในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน เพื่อสนับสนุนภาระงานด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ 

- แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย ส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
วิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

- แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดตั้งไว้เพื่อสนับสนุนกิจกรรม พัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
การด าเนินการ (D) 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้ด าเนินการประชุมเพื่อจัดสรรวิชาสอน  
ตรงคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความช านาญของอาจารย์ผู้สอน ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์ ซึ่งต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.75 แต่ถ้าหากรายวิชาใดมีผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
ต่ ากว่า 3.75 ตลอดจนการประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษา การใช้เวลาในการสอน กลวิธีการสอน หลักสูตรจะมี
การประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาหาสาเหตุที่ เป็นข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีข้อสรุปอนุญาตให้อาจารย์ผู้ เดิมสอนหรือ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนใหม่ เมื่อด าเนินการเสร็จจึงแจ้งกลับไปยังส านักวิชาการและงานทะเบียนเพื่อด าเนินการต่อ 
และแจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

การเกลี่ยจ านวนภาระงานสอนให้มีความเหมาะสมนั้น หลักสูตรฯ มีการก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์ โดยยึด
แนวทางการด าเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ืองการก าหนดภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์ ส่วนกรณี
ที่อาจารย์มีภาระงานสอนเกินขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ ตามการวางแผนจะมีการเสริมแรงจูงใจสนับสนุนการจัดการ เรียนการ
สอน โดยการเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่าย
ค่าสอนเกินภาระงานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ อาจารย์แต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดจึงจะสามารถด าเนินการขอรับการสนับสนุนได้ 

นอกจากนี้มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร และรายงานผล
การปฏิบัติงาน 2 ครั้งตลอดปีการศึกษา (แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาส าหรับบุคลากรสายวิชาการ) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามภารกิจด้านต่างๆ ทั้งด้านการ
เรียนการสอน (มคอ.3 มคอ.4 มคอ. 5 และ มคอ.6 ที่ส่งตามก าหนดเวลา) งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมส่งเสริม
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ผลการด าเนินงาน 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง การน าความรู้ที่
ได้มาใช้ประโยชน์ รวมถึงงานบริหารหลักสูตรอ่ืนๆ เช่น การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ.7) มาใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในการพิจารณาทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร ส่วนการใช้ระบบการเลิกจ้าง การเกษียณอายุราชการ การยกย่อง 
และการธ ารงรักษาอาจารย์ หลักสูตรฯ ยึดแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบและข้อก าหนดของทางมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

2. หลักสูตรด าเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย ส่งเสริมอาจารย์เข้า
ร่วมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง  
 
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 
 1. จากผลการประเมินพบว่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้มีระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ งานวิจัย ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และทั้งนี้ อาจารย์ทุกคนได้ท าการสอนใน
สาขาวิชาตามความถนัดและเชี่ยวชาญ รวมทั้งทุกคนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการประจ าฝุายตามความถนัดและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย มีการแต่งตั้ งผู้ก ากับดูแลและจัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบอย่างชัดเจน การจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร มีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลการจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร 
พบว่าอาจารย์ทุกท่านมีความยินดีและเต็มใจสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ตนได้รับมอบหมาย และผลการประเมินการสอน
ของอาจารย์โดยนักศึกษาในทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรตลอดปีการศึกษาไม่มีรายวิชาใดเลยที่มีผลการประเมินค่า
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 3.75 ภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พบว่า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกท่านมีภาระงานสอนเกินภาระงานขั้นต่ าที่ก าหนด แต่ไม่สามารถเบิกค่าสอนเกินได้ เนื่องจากการยกเลิก
ค่าตอบแทนดังกล่าว   

ส่วนการเลิกจ้าง การเกษียณอายุราชการ การยกย่อง และการธ ารงรักษาอาจารย์ ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนไม่มีการเลิกจ้างอาจารย์ประจ าในหลักสูตร มีการธ ารง
รักษาอาจารย์ผ่านระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ประเมินจากรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ป-มร.สข. 01) ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง และการจัดสวัสดิการต่าง 
ๆ ให้ เช่น การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแบบประกันภัยกลุ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดสวัสดิการด้านความ
มั่นคงผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และการจัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์รวมพลังราชภัฏ 
การจัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ ความรัก ความสามัคคี 
และความผูกพันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในองค์กร 

2. ด้านงบประมาณสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย์ ประกอบด้วย 
        1) แผนงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ส าหรับเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการ
สอน พบว่ามีความเพียงพอเพราะสามารถด าเนินการจัดซื้อได้ตลอดปีการศึกษา แต่ไม่คล่องตัวในการบริหารจัดการ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงาน ส่วนครุภัณฑ์ที่จะต้องมีการจัดตั้งงบประมาณไว้ล่วงหน้า แต่สามารถ
จัดหาเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์ เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย เครื่องตรวจวัด
ระดับน้ าตาลในเลือด โทรทัศน์ LED แบบ Smart TV เครื่องวัดความดันชนิดปรอทแบบตั้งโต๊ะ หูฟังแพทย์ stestoscop 
หุ่นจ าลองการฝึกฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อส่วนต้นแขน วิทยุสื่อสาร  
                2) แผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรได้จัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
วิชาการ วิชาชีพ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน ในวงเงิน 10,000 บาท/คน/
ปีงบประมาณ และมีแผนการใช้งบประมาณส าหรับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนของ
อาจารย์ในหลักสูตร  
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ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
                ส่วนการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย/น าเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้อีกตามแต่กรณีที่ขออนุมัติเป็นคราวๆ ซึ่งก็ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ใช้งบประมาณใน
ส่วนนี้ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ภายในหลักสูตรได้ใช้งบประมาณนี้ จ านวน 3 ท่าน วิจัยจ านวน 8 เร่ือง 
 

การน าไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาต่อ (A)  
 จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารอาจารย์ ในปีการศึกษา 2562  สามารถวางแผนหาแนวทางการพัฒนา/
ปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ไว้ดังนี้ 

1. การทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรมี
แผนงานการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ ส่วนผลการจัดอาจารย์ผู้สอนนั้น พบว่า อาจารย์ทุกท่านมีความยินดีและเต็ม
ใจสอนในรายวิชาต่างๆ ที่ตนได้รับมอบหมาย และผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตรตลอดปีการศึกษาไม่มีรายวิชาใดเลยที่มีผลการประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 3.75 ตลอดจนการ
ประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษา การใช้เวลาในการสอน กลวิธีการสอน อนึ่ง หลักสูตรยังออกแบบการพิจารณา
การจัดอาจารย์ผู้สอนที่หลากหลายขึ้นนอกจากคะแนนประเมิน ในปีการศึกษา 2563 เช่น การใช้แบบฟอร์มประเมินการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร การสอบประเมินความรู้ก่อนนักศึกษาออกฝึก
ประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน เป็นต้น 
  ด้านภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมี
ความเห็นว่าแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอนยังมีน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาควรมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑ์ภาระงานสอนเกินภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์ใหม่ ตลอดจนค่าตอนแทนใน
กรณีที่สอนเกินภาระงานขั้นต่ า โดยพิจารณาตามคุณสมบัติของอาจารย์แต่ละคนแทนการพิจารณาเป็นภาพรวมของ
อาจารย์ทั้งหมด เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น  ส่วนการเลิกจ้าง การเกษียณอายุ
ราชการ การยกย่อง และการธ ารงรักษาอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเห็นว่าการมีระเบียบและกฎข้อบังคับ
ต่าง ๆ ออกเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เป็นสิ่งที่ดีที่จะท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนมีแรงกระตุ้นในการท างานให้มีประสิทธิภาพ แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ให้ครอบคลุม และเหมาะกับผู้ปฏิบัติงานในแต่ระดับขององค์กร
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เช่น การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแบบประกันภัยกลุ่ม การจัด
สวัสดิการด้านความมั่นคงผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว ตลอดจน
ความครอบคลุมถึงอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจ าตามสัญญาด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญ ก าลังใจ ความมั่นคงในอาชีพ 

2. ด้านงบประมาณสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ 
อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน  และส ารวจความต้องการและความจ าเป็นของครุภัณฑ์ส าหรับใช้จัดการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือเพื่อเตรียมพร้อม
ส าหรับการเสนอขอเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนมาให้ หรือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก ส่วนแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองใน
แต่ละปีงบประมาณ แม้ว่าหลักสูตรฯ จะด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการท าแผนการใช้เงินแยกเป็นโครงการ ซึ่งเป็นความ
พยายามในการรองรับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของทุกคน แต่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอส าหรับคณาจารย์ทุกท่าน ทั้งนี้
การจัดสรรเพิ่มงบประมาณยังคงเป็นสิ่งที่จ าเป็น  

3. ด้านการพัฒนาตนเอง โดยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
แต่ในส่วนของการท าวิจัย แม้มีการด าเนินการกันอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงเป็นบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ในปีการศึกษา 2563 ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีการท างานวิจัย และน าเสนอ
ผลงานวิจัยครบทุกคน ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระดับค่าคะแนนที่สูงขึ้น เช่น บทความวิจัยในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็นต้น 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
1. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 4.00 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร สามารถน ามาพัฒนาตนเองและ

นักศึกษาได้ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอาจารย์ 
การวางแผน (P) 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้วางแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การได้รับการจัดสรรงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนระยะยาว 5 ปี ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยด าเนินการส ารวจและแจ้งข้อมูล
ให้กับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 2. การได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น 
เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต และต้องมีการรายงานผลการพัฒนาตนเองทุกครั้ง
หลังจากการเข้าร่วม 
 3. การได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็น
กลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ และเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นการสร้างขวัญก าลังใจและ
แรงจูงใจแก่อาจารย์ 
 4. การสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด มีการจัดอบรมให้แก่อาจารย์ โดยพิจารณาคัดสรรวิทยากรภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการที่มี
ความเชี่ยวชาญ และมีการจัดกิจกรรม KM ด้านการวิจัยและการท าผลงานวิชาการส่งเสริมการท าผลงานวิชาการ เพื่อให้
หลักสูตรมีความเข้มแขง็ อาจารย์ประจ าในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การด าเนินการ (D) 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้ประชุม ตั้งงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต เช่น การ
น าเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาต่าง ๆ  เป็นต้น  ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
ที่เปิดสอนในหลักสูตร ปีละประมาณ 10,000 บาทต่อคน  ตลอดจนการตั้งงบประมาณในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
สาธารณสุขเพิ่มเติม ด าเนินการจัดสรรงบประมาณส าหรับการ ทั้งนี้จะต้องมีการรายงานผลการพัฒนาตนเองทุกครั้ง
หลังจากการเข้าร่วม ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งอาจารย์ทุกคนได้เข้า
ร่วมการอบรมดังกล่าว  

3. มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ข้อมูลกับกองแผนและนโยบายเพื่อระบุช่วงเวลาการศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก ตลอดจนการจัดท าแผนการศึกษาต่อของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. ด าเนินการสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด มีการจัดอบรมให้แก่อาจารย์ โดยพิจารณาคัดสรรวิทยากรภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการที่มี
ความเชี่ยวชาญ และมีการจัดกิจกรรม KM ด้านการวิจัยและการท าผลงานวิชาการส่งเสริมการท าผลงานวิชาการ เพื่อให้
หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ประจ าในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

36 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการด าเนินงาน 
การประเมินผลการด าเนินการ (C)  

จากการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการติดตาม ทบทวนผลการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ทั้งจากแบบรายงานผลการประชุม อบรม 
หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการด าเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการองค์ความรู้จากการอบรม โครงการ 
วิจัย 

2. ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติ
จ านวน 8 เร่ือง เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ที่มีบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ ทั้งหมด 6 เร่ือง  

3. ด้านงบประมาณ หลักสูตรได้วิเคราะห์ถึงงบประมาณที่จัดไว้ส าหรับการพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตรร่วมกับคณะได้
วางงบประมาณไว้โดยเฉลี่ยคนละ 10,000 บาท พบว่า มีการใช้งบประมาณไม่ถึงงบประมาณที่วางไว้ อาจเนื่องมาจาก
การบริหารการจัดการเพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย์แต่ละคน รวมไปถึงการเกิดปัญหาโรคอุบัติการณ์ใหม่ ติดเชื้อไวรัสโค
โรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 ที่เกิดการติดเชื้อในประเทศไทศเมื่อช่วงต้นปี 2563 จนน าไปสู่การออกมาตรการ
ต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการเดินทางเพื่อพัฒนาตนเองดังกล่าว 

3. ด้านการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ไม่มีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกในปีการศึกษานี้ แต่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก 2 คนที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ได้การวางแผน
การศึกษาต่อในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 หากมีอาจารย์มีทดแทนในหลักสูตร 

4. ด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา    พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ยังไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเลย 
ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ก าหนดแผนพัฒนาตนเอง ซึ่งสรุปได้คือ  ปี 2562=4 คน, ปี 2563=1 คน และรอการ
บรรจุก่อน=1 คน และประเด็นส าคัญที่มาสนับสนุนคือ ภาระงานสอนตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยมากเกินไป ท าให้
มีเวลาในการท าวิจัย การเผยแพร่ผลงาน และการขอต าแหน่งวิชาการน้อยลง นอกจากนี้ปัญหาส าคัญที่เป็นอุปสรรคใน
การสร้างผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตรคือ การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน (Institutional Review Board: IRB) ที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากชมรมจริยธรรมการ
วิจัยในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committees in Thailand: FERCIT) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลายังไม่มี IRB ดังกล่าว ดังนั้นหากอาจารย์จะด าเนินการวิจัยจึงต้องใช้ IRB จากที่อื่น ซึ่งมีต้นทุนในการด าเนินการ
ค่อนข้างสูง 

นอกจากนี้ กรรมการประจ าหลักสูตรได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 โดยใช้แบบประเมินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2562 และน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์และสรุปผล ซึ่งพบว่าผลการประเมินจัดอยู่ในระดับมากที่สุด และใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2562 ในล าดับต่อไป 

 
การน าไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 

จากข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำ
หลักสูตรทุกท่านร่วมกันวางแผนและหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
 1. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อน ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์เป็นสิ่งส าคัญ และระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ที่หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพียงพอต่อ
ความต้องการและความจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง เห็นสมควรให้ด าเนินการตามแนวทางนี้ต่อไป ส่วนประเด็นปัญหาเรื่องการ
เบิกจ่ายงบประมาณปลายหรือต้นปีงบประมาณ หลักสูตรจะยังคงด าเนินการสรุปสภาพปัญหาเสนอเพื่อเป็น
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ผลการด าเนินงาน 
กระบอกเสียงส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีความเห็นว่า
ระบบที่มีอยู่เอื้อต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์อยู่แล้ว เพราะได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสงขลา แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรมีระบบการสร้างขวัญก าลังใจและการเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการสร้าง
ความเป็นเลิศทางวิชาการแก่อาจารย์มากข้ึน  

3. การลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนลาศึกษาต่อ การส ารวจและติดตามการศึกษาต่ อของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกท่านที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์มีความพยายามและ
มุ่งมั่นในการสร้างความก้าวหน้าทางการศึกษาให้กับตัวเองมากข้ึน อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของหลักสูตรด้วย 

 4. การสร้างผลงานทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควร
ปรับเกณฑ์ภาระงานสอนให้อาจารย์ทุกคนมีคาบสอนที่เท่ากัน เช่น 12 คาบต่อสัปดาห์ โดยให้มีเวลาท าวิจัยมากขึ้น เพื่อ
ใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการและเพิ่มแรงจูงใจให้อาจารย์มีผลงาน  โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าไม่มีผลงานจะมีผลต่อการเพิ่ม
เงินเดือนและอาจารย์มีสิทธิ์ที่จะลาพักระยะสั้นเพื่อใช้เวลาในการท าผลงานวิชาการ เป็นต้น  ทั้งนี้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ก าหนดแผนพัฒนาตนเอง ซึ่งสรุปได้คือ  ปี 2562=4 คน, ปี 2563=1 คน และรอการบรรจุก่อน=1 คน  

จากปัญหาการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
(Institutional Review Board: IRB) ที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 
(Forum for Ethical Review Committees in Thailand: FERCIT) นั้น นับเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยทางสาธารณสุขในระดับสูง ตลอดจนกระทบต่อการสร้างผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
4.1-1-01 กรอบอัตราก าลังและแผนพัฒนาตนเอง 
4.1-1-02 ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา วา่ด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 
4.1-1-03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ืองการสรรหาและบรรจแุต่งตั้งบุคคลเข้าเปน็พนักงานมหาวิทยาลยั 

พ.ศ.2552 
4.1-1-04 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2559 
4.1-1-05 รายละเอียดของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) 
4.1-1-06 รายละเอียดของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน (มคอ.2) 
4.1-1-07 แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
4.1-1-08 มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชพีการสาธารณสุขชุมชน สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ 

(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 (มคอ.1) 
4.1-1-09 ค าสั่งให้อาจารย์อบรมเรื่อง “จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” 
4.1-1-10 ตารางแสดงอาจารยป์ระจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการและวฒุิการศึกษา 
4.1-1-11 เอกสารรับรองการส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
4.1-1-12 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน  
4.1-1-13 รายงานสรุปการพฒันาศักยภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 
4.1-2-01   บันทึกข้อความ ส ารวจรายชื่ออาจารยผ์ู้สอน ประจ าภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2562 
4.1-2-02   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2562 
4.1-2-03   คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2562 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
4.1-2-04   แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สาหรับบุคลากรสายวิชาการ 
4.1-2-05   ค าสั่งให้อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชมุโครงการต่าง ๆ  
4.1-2-06   รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
4.1-2-07   แบบฟอร์มแบบรายงานการติดตามการพฒันาบุคลากรประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา เร่ือง การ

ก าหนดภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์สายวชิาการและสายสนับสนุนวชิาการ 
4.1-2-08   ค าสั่งแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2562 
4.1-2-09   ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2562 
4.1-3-01   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่ือง ทุนสนับสนุนในการประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ 
4.1-3-02   ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เร่ือง ทุนสนับสนุนในการประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ 
4.1-3-03   แฟูมประวัติอาจารย์ประจ าหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน 
4.1-3-04   แผนพัฒนาตนเองดา้นความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ของอาจารย์ประจ าหลักสตูรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชมุชน หลักสูตรปรบัปรุง พทุธศักราช 2560 ช่วง 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) 
4.1-3-05   แผนพฒันาตนเองดา้นคุณวฒุิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสาธารณสุข

ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศกัราช 2560 ช่วง 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) 
4.1-3-06   แผนพฒันาตนเองดา้นต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน (สาธารณสุขชุมชน) (หลักสูตรปรบัปรุง) พุทธศักราช 2559 ช่วง 10 ปี  
4.1-3-07   ผลการน าเสนอผลงานวิจัย 
4.1-3-08   ผลการน าเสนอผลงานวิจัยแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปี

การศึกษา 2562 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ
การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

4 ข้อ 4 ข้อ 
4 คะแนน 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

   

 
กรณีได้คะแนน 4 หรือ 5 ให้ระบุเหตุผลที่ได้ 

เนื่องจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ 
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง มีการน า
ระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน และมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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สรุปตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
จุดแข็ง 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ แต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์ใน
การท างานด้านสาธารณสุขมาก่อน จ านวน 2 คน ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางที่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนก าหนดไว้
ในแผนฯ ของสภาฯ และร่าง มคอ.1 ที่ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานด้านสาธารณสุขมาก่อนไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 คน 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. การจัดหาอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพิ่ม รวมถึงการรักษาระบบและกลไกในการรับอาจารย์ แต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนและต่อเนื่องให้คงอยู่ต่อไป 

2. การส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามแผนที่ก าหนด 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีภาระงานที่เหมาะสม เพื่อความสมดุลในการจัดสรรเวลาด าเนินงาน
ในภารกิจส าคัญอื่น ๆ เช่น ผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการ 

2. วางแผน ก าหนดช่วงระยะเวลา และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจั ยอย่าง
หลากหลายและครบทุกคน และยกระดับการน าเสนผลงาน และหรือการตีพิมพ์ผลงานในวาสารวิชาการระดับนานาชาติ 

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนยังมีระบบการสนับสนุนการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์  โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์น้อย ขัดแย้งกันกับจ านวนนักศึกษาที่
มีเป็นจ านวนมาก 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจ าเป็นจะต้องมีอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพิ่ม เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อคุณภาพในการด าเนินงานของหลักสูตร 
           2. ควรพิจารณาและปรับเปลี่ยนงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
           3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาภาระงานสอนเกินภาระงานขั้นต่ า ของ
อาจารย์ใหม่ หรือมีการจัดสรรค่าตอบแทนตามภาระงานที่มากข้ึน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 

4.2.1 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา โทรศัพท์  : 096-0945291 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสุณี เพช็รนิล   โทรศัพท ์ : 087-2979404 
 

 เกณฑ์การประเมิน  แปลงค่ารอ้ยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 
ระดับปรญิญาตร ี ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
ระดับปรญิญาโท 
 

ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 

 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

40 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวฒุิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด้  =    5 
 
 
หมายเหตุ :  คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็ จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้อาจใช้
คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่าท้ังนี้ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5คน โดยมีวุฒิปริญญาเอก 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งคิดเป็น 5 คะแนน 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

1. อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 
2. อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 
3. อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สาธารณสุข) 
 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

 ตัวตั้ง 
จ านวนอาจารยท์ี่มีวุฒปิริญญาเอก 

ตัวหาร 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลกัสูตรทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

3 5 X 100 ร้อยละ 60 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
 

ตัวตั้ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี

วุฒิปริญญาเอก (ทีไ่ด้จากข้อ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑ์ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 
60 ป.ตรี  20  X 5 5 คะแนน 

 

 
 
 

จ านวนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
 X 5 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
                                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

41 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ร้อยละของอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ20 ร้อยละ40  
5 คะแนน 

ร้อยละ 
60  

5 คะแนน 

ร้อยละ 
60  

5 คะแนน 

ร้อยละ 
60  

5 คะแนน 

   

 

กรณีได้คะแนน 4 หรือ 5 ให้ระบุเหตุผลที่ได้ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก พิจารณาจาก

ระดับคุณวุฒทิี่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 3 คน คิดเปน็
ร้อยละ 60 ซึ่งเกณฑ์ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 ระดับปริญญาตรีเท่ากับร้อยละ 20 
 

สรุปตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1  
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มีการวางระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา 
โดยการก าหนดแผนพัฒนาตนเองด้านคุณวุฒิ ทั้งหลักสูตรเฉพาะทาง การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และหลัง
ปริญญาเอก (Postdoctoral Appointment) ตลอดจนแผนพัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
ช่วง 10 ปี (พ.ศ.2560-2569)  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

จัดท าแผนค าขอบรรจุอัตราก าลงัอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข
ชุมชน ตามข้อบังคบัฯ ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ไปยังคณะฯ และมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรด าเนินการเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชนที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 แม้ว่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจะมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก จ านวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งถือว่าบรรลุเปูาหมายของตัวบ่งชี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก แต่เพื่อการจัดการความเสี่ยง (Risk managment) ที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ทั้งหลักสูตรฯ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงควรให้
การเอ้ือโอกาส สนับสนุน ติดตาม และกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของตนเอง
ในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

42 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา โทรศัพท์  : 096-0945291 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสุณี เพช็รนิล   โทรศัพท ์ : 087-2979404 
 
เกณฑ์การประเมิน แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
ระดับปริญญาตรี ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
ระดับปริญญาโท ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
 คะแนนทีไ่ด=้  
 
 
  

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา  2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์ผู้รับผดิชอบทัง้หมด จ านวน 5 คน เป็นอาจารย์ที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน และต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน 
ดังนั้น  มีจ านวนอาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระดบัผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ทั้งหมด 0 
คน คิดเป็นร้อยละ 0 ซึ่งคิดเปน็ 0 คะแนน 

  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
1. ไม่มี 
2. ไม่มี 
3. ไม่มี 
4. ไม่มี 
5. ไม่มี 

 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 

 
ตัวตั้ง 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ตัวหาร 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

ทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

0 5 X 100 ร้อยละ 0 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบทั้งหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
 

ตัวตั้ง 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ (ทีไ่ด้จากข้อ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑ์ที่ก าหนดให้คะแนน

เต็ม 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 
0 ป.ตรี  60  X 5 0 คะแนน 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ร้อยละของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 20 
1.67 

คะแนน 

ร้อยละ 0 
0 คะแนน 

ร้อยละ 0 
0 คะแนน 

ร้อยละ 0 
0 คะแนน 

ร้อยละ 0 
0 คะแนน 

   

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2  
จุดแข็ง 

ไม่มี 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนทุกคน ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 หลักสูตรฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ควรให้การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท าต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง โดยการปรับลดภาระงานสอนและภาระ
งานด้านอื่น ๆ หรือการให้สิทธ์ให้การลาพักระยะสั้น เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีเวลาในการผลิตผลงาน ซึ่งอาจมี
เงื่อนไขว่าถ้าไม่มีผลงานจะมีผลต่อการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือการต่อสัญญา 
 
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา โทรศัพท์  : 096-0945291 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสุณี เพช็รนิล   โทรศัพท ์ : 087-2979404 
 

เกณฑ์การประเมิน  
หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปรญิญาโท ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

44 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

สูตรค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร 
 
 
 
2. แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนทีไ่ด้  =  
 
 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

-  มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 
0.40 

 
 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ 

0.80 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่

ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว ได้แก ่
 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
 กรณีศึกษา 
 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบท้ังหมด 
 

 X 100 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

 ซอฟต์แวร์ 
 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

หมายเหตุ 
1. การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full Paper) 

และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

2. ผลวิชาการทั้งหมดจะต้องได้รัยการเผยแพร่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม 

ผลการด าเนินงาน : 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีผลงานวิชาการของอาจารย์  จ านวน 8 เรื่อง มีผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 1.60  คิดเป็นร้อยละ 32  คิดเป็น 5 คะแนน 

วิธีการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
 

ตัวตั้ง 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวชิาการของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

ตัวหาร 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ

หลักสูตรทั้งหมด 

ตัวคูณ 
X 100 

1.60 5 X 100 ร้อยละ 32 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
 

ตัวตั้ง 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร (ที่ได้จากข้อ 1) 

ตัวหาร 
เกณฑ์ที่ก าหนดให้คะแนน

เต็ม 5 

ตัวคูณ  
X 5 

 
32 ป.ตรี 20  X 5 5 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละ 20 
 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 
1.60 

ร้อยละ 32 
เท่ากับ 5
คะแนน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 
1.00 

ร้อยละ 20 
เท่ากับ 5
คะแนน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 
1.20 

ร้อยละ 24 
เท่ากับ 5
คะแนน 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก 
1.60 

ร้อยละ 32 
เท่ากับ 5
คะแนน 
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ประจ าปีการศึกษา 2562 
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หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย : 

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

ค่า
น้ าหนัก 

4.2-3-01 อาจารย์สุรัตนส์วดี แซ่แต ้
อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม 

ภาวะคุกคามสุขภาพจาก
การท างานและการใช้
อุปกรณ์ปูองกันอันตราย
ส่วนบุคคลของคนงานใน
สถานประกอบการเคาะพน่
สีรถยนต์  อ าเภอเมือง
สงขลา จงัหวัดสงขลา 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 10. วันที่ 12 
– 13 กรกฎาคม 2562. ณ 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ่. หน้า 
1628-1638. 

0.2 

4.2-3-02 อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม 
อาจารย์สุรัตนส์วดี แซ่แต ้

พฤติกรรมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ต าบลแป-ระ 
อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดบัชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 10. วันที่ 12 
– 13 กรกฎาคม 2562. ณ 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ่. หน้า 
1652-1663. 

0.2 

4.2-3-03 อาจารย์สุรัตนส์วดี แซ่แต ้
อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม 
 

ภาวะอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนในต าบลคูเต่า  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการดา้นมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดบัชาติ ครั้งที่ 2 
“มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นวัตกรรม
สร้างสรรค์สังคม”. วันที่ 5-6 
สิงหาคม 2562. ณ มหาวิทยลัย
ราชภัฏสงขลา. หน้า 681-692. 

0.2 

4.2-3-04 อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม 
อาจารย์สุรัตนส์วดี แซ่แต ้

การใช้สิทธิทางดา้นสุขภาพ
ของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ
เมียนมา ต าบลพะวง อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการดา้นมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ระดบัชาติ ครั้งที่ 2 
“มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นวัตกรรม
สร้างสรรค์สังคม”. วันที่ 5-6 
สิงหาคม 2562. ณ มหาวิทยลัย
ราชภัฏสงขลา. หน้า 693 -705. 

0.2 

4.2-3-05 อาจารย์เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน ความสามารถในการเผชิญ
ความเครียดตามการรับรู้
แห่งตนของนิสิต
มหาวิทยาลยัแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดสงขลา 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดบัชาติ ประจ าปี 
2562 พลังพยาบาลกับอนาคต
พยาบาลไทยในยุค 4.0: สังคม
ปัญญาประดิษฐ์. วนัที่ 21-22 
พฤศจิกายน 2562. ณ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
จังหวัดราชบุรี. หนา้ 1หน้า 
407 – 417.  

0.2 
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ค่า
น้ าหนัก 

4.2-3-06 อาจารย์เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน การยอมรับและการรับรู้
ประโยชน์กิจกรรมรับน้อง
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้ ครั้งท่ี 5 NSCIC 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อสังคม. วันท่ี 6-7 
กุมภาพันธ์ 2563. ณ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ศรีวิชัย. หน้า 1,945 – 1,956.  

0.2 

4.2-3-07 อาจารย์สุรัตนส์วดี แซ่แต ้
อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม 
 

ความเสี่ยงต่อสุขภาพจาก
การประกอบอาชีพของ
เกษตรกรสวนยางพาราใน
ต าบลสะเดา อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยี
ภาคใต้วิจัย” ครั้งท่ี 10. วันท่ี 21 
กุมภาพันธ2์563. ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้. หน้า 43-51. 

0.2 

4.2-3-08 อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม 
อาจารยส์ุรัตนส์วดี แซ่แต ้

การจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในต าบลนาทับ 
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยี
ภาคใต้วิจัย” ครั้งท่ี 10. วันท่ี 21 
กุมภาพันธ2์563. ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้. หน้า 48-54. 

0.2 

 
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการวางระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีท าวิจัย
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินงานของคณะฯในภาพรวมให้การสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนวิจัย จากคณะฯ ประกอบด้วย 
การจัดหาแหล่งทุนวิจัย การจัดสรรทุนวิจัย การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรมีระบบสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติใน
ต่างประเทศ ตลอดจนการตีพิมพ์ในวารสารเพิ่มขึ้น  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจะต้องก าหนดแผน ห้วง
เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ให้ครบทุกคน   รวมถึงความหลากหลายในการเผยแพร่ผลงาน    

2. ปัญหาการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Institutional 
Review Board: IRB) ที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (Forum for 
Ethical Review Committees in Thailand: FERCIT) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายังไม่มี IRB ดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ควรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท างานวิจัยและตีพิมพ์



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในแหล่งที่มีค่าน้ าหนักอยู่ในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ทุนส่วนตัว เพรา ะวงเงิน
ค่าตอบแทนที่ก าหนดให้ในการน าเสนอผลงานที่มีค่าน้ าหนักมากยังไม่สอดคล้อง หรือต่ ากว่าจริง 
 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบง่ชี้ที่ 4.2  
 

ผลรวม = คุณวุฒิปริญญาเอก + ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ + ผลงานทางวชิาการ 
  3  

       = 5 คะแนน + 0 คะแนน + 5 คะแนน 
  3  

                  =            3.33  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย ์ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา โทรศัพท์  : 096-0945291 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสุณี เพช็รนิล   โทรศัพท ์ : 087-2979404 
 

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

- ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ท่ีดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

- มีการรายงานผลการด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

- มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น 
เทียบเคียงกับหลักสูตรน้ันใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานท่ีโดดเด่นอย่างแท้จริง 

 
ผลการด าเนินงาน 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรจ านวน 5 

ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ใชส้ าหรับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดท าแบบส ารวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแตป่ี
การศึกษา 2560 - 2562 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ดังนี ้

ล าดับ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
1 อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่ อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่ อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่ 
2 อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา 

3 อาจารย์สุรัตนส์วดี แซ่แต ้ อาจารย์สุรัตนส์วดี แซ่แต ้ อาจารย์สุรัตนส์วดี แซ่แต ้
4 อาจารย์เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน อาจารย์เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน อาจารย์เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน 
5 อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม 

ร้อยละอัตรา 
การคงอยู ่

100 100 100 
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ผลการด าเนินงาน 
หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวา่มกีารเปลี่ยนแปลงในแตล่ะ
ปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัต/ิเห็นชอบจากสภาพมหาวิทยาลัยให้เปิดด าเนนิการ 
ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
เพื่อหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชมุมากกว่า ร้อยละ 80 ทุก
คร้ัง ท าให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน  การติดตามการจัดท า มคอ. มีการประเมินความพงึ
พอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การด าเนินงานตามหนา้ที่ การจัดท า 
มคอ.3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผูส้อน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2560 4.61 เพิ่มข้ึน 
2561 4.67 เพิ่มข้ึน 
2562 4.72 เพิ่มข้ึน 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรทั้ง 5 คน ที่ไดท้ า
หน้าที่ประจ าหลักสูตร เปน็การประเมินความพงึพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ด าเนนิการ
ให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
4.3-0-01 มคอ.2 
4.3-0-02 สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 ข้อ 

4 คะแนน 
3 ข้อ 

3 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
   

กรณีได้คะแนน 4 หรือ 5 ให้ระบุเหตุผลที่ได้ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ือง 

ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี ้มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทกุเรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นทุกป ี
 

สรุปตัวบ่งชี้ที่ 4.3  

จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีการวางระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีท าวิจัย
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินงานของคณะฯในภาพรวมให้การสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนวิจัย จากคณะฯ ประกอบด้วย 
การจัดหาแหล่งทุนวิจัย การจัดสรรทุนวิจัย การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลาควรมีระบบสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติใน
ต่างประเทศ ตลอดจนการตีพิมพ์ในวารสารเพิ่มขึ้น  
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จุดที่ควรพัฒนา 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจะต้องก าหนดแผน ห้วงเวลาใน
การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ให้ครบทุกคน   รวมถึงความหลากหลายในการเผยแพร่ผลงาน  
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ควรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท างานวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในแหล่งที่มีค่าน้ าหนักอยู่ในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ทุนส่วนตัว เพราะวงเงิน
ค่าตอบแทนที่ก าหนดให้ในการน าเสนอผลงานที่มีค่าน้ าหนักมากยังไม่สอดคล้อง หรือต่ ากว่าจริง 
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ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
                                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

51 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑติ 
 
1. ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/ จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

   ปีการศึกษาที่รับเข้า 
   จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (คน) 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 2558 67 66 64 64 0 
ปีการศึกษา 2559  79 77 76 76 
ปีการศึกษา 2560   72 69 67 
ปีการศึกษา 2561    95 90 
ปีการศึกษา 2562     89 

รวม 67 145 213 304 322 
 

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
ในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จนถึงปีการศึกษา 2562 จะเห็นว่าจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่

ของแต่ละชั้นปีในแต่ละปีการศึกษาลดลง ทั้งนี้เนื่องจาก 
 1. กรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ 2 ลดลงเนื่องจากนักศึกษามารายงานตัวยืนยันการ 

ลงทะเบียนเรียนมีสิทธิเรียนแต่เมื่อมีการเรียนการสอนนักศึกษาไม่มาเรียนซึ่งเป็นปัญหาอย่างมากก่อนที่จะมีการ
น าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่ (Thai University Central 
Admission System: TCAS) มาใช้ และอีกปัจจัยหนึ่งคือนักศึกษาลาออกเพ่ือไปสมัครเรียนหรือย้ายไปเรียนใน
สาขาที่ตนเองอยากเรียนตั้งแต่ต้น 

 2. กรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ 3 ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากนักศึกษาส่วนหนึ่งมีผลการ
เรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ลาออกเพราะมีเหตุผลส่วนตัวและพักการเรียนเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ในการ
เรียนต่อ เช่น บางกรณีนักศึกษามีทุนทรัพย์ในการเรียนจากการกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาลเพียง
เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาและการด ารงชีวิต  

 3. กรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ 4 มีจ านวนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากนักศึกษามี
ความมุ่งม่ันที่จะศึกษาให้ส าเร็จตามหลักสูตร 

 

3. จ านวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี  
(ความหมายของสอบผ่านตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเป็นนักศึกษาในปีการศึกษานั้น โดยเร่ิมต้นจากปี

การศึกษาที่ใช้หลักสูตร) 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

1 67 79 72 95 89 
2 66 77 69 90  
3 64 76 67   
4 64 76    

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
ผ่านตามแผนก าหนด

การศึกษา 

100.00 100.00 97.10 94.74 88.12 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
        สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจ านวน
นักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2  ร้อยละ 94.74 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3  ร้อยละ 97.10 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4  ร้อยละ 100.00 

 
 

5. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน (เฉพาะหลักสูตรที่รายงาน)    1 คน  
5.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร         0 คน 
5.2 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร      1 คน 
5.3 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร      0 คน 
 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
6.1  ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     ร้อยละ 1.06 

 ค านวณจากข้อ 5.2 และจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าในรุ่นนั้น 
6.2  ข้อสังเกตเก่ียวกับปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 รายงานข้อสังเกตปัจจัยในการส าเร็จการศึกษา 

  1. วิธีการคิดร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ค านวณจากจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดที่รับเข้าในรุ่นนั้น ซึ่งไม่ได้เป็นจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริงในหลักสูตร 
  2. จ านวนนักศึกษาที่ลาออก พ้นสภาพ และขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยถูกน ามาคิดเป็นค่าตั้งต้น
ในการค านวณร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  3. นักศึกษามีผลการเรียนเป็น IP เนื่องจากผลการวิจัยยังไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษทาง
สาธารณสุขศาสตร์ ท าให้ไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนที่หลักสูตรฯ ก าหนดไว้ 
  4. ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID – 19 ท าให้มหาวิทยาลัยขยายช่วงเวลาการส่งเกรด
ของนักศึกษา ซึ่งคาบเก่ียวในช่วงการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรในปีนี้ 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที ่3.1 การรับนักศึกษา 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  :  อาจารย์เยาวลักษณ์  เตี้ยนวน   โทรศัพท์  :  0862904918 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นางสุณี  เพช็รนิล   โทรศัพท์  :  0872979404 
 

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไมม่ีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 

ผลการด าเนินงาน (คณะ) 
ผลการด าเนินงาน 

การรับนักศึกษา 
เป้าหมายการด าเนินการ 

1. นักศึกษาแรกเข้าเป็นไปตามแผนรับนักศึกษา จ านวน 80 คน 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรับนักศึกษา มีคา่เฉลี่ยสูงกว่า 4.00  

การวางแผน (P)  
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ใช้กระบวนการและขั้นตอนตามระบบและกลไก
การรับนักศึกษา ดังนี้ 
1. มีการก าหนดการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 80 คน โดยมีการก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
ดังนี้คือ  

- ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
- เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 2.50 
- มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก ก) 
2. ในกระบวนการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2562  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับคณะ และส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาตามระบบและกลไก คือ มีการก าหนดแผนรับนักศึกษา
ใหม่จากคณะกรรมการหลักสูตร โดยได้มีการด าเนินการประชุม เพื่อก าหนดแผนรับและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 จากนั้นด าเนินการส่งแผนรับไปยังคณะ เพื่อส่งต่อไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
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ผลการด าเนินงาน 
ทะเบียนเพื่อน าเข้าพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ  โดยหลักสูตรก าหนดแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด
จ านวน 80 คน  ทุกรอบการรับสมัครมีการก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา คือ ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ ากว่า 2.50 ทั้งนี้นักศึกษาต้องมี
คุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) พ.ศ. 2549 หมวดที่ 1 การรับเข้าศึกษา   
  การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 ได้น าผลการประเมินการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2561 มา
ประกอบการวางแผน คือ การปรับสัดส่วนการรับนักศึกษาให้มีจ านวนมากกว่าแผนรับตามที่หลักสูตรตั้งไว้ โดยเผื่ออัตรา
การขาดหายไปหลังรายงานตัว ในสัดส่วนร้อยละ 10-30 (ตามมติของคณะกรรมการหลักสูตรในแต่ละรอบการรับ
นักศึกษา) ซึ่งกระบวนการรับนักศึกษามากกว่าแผนรับได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ ไปจนถึงการประกาศผู้มีสิทธิ์รายงานตัว  โดยการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ก าหนดแผนการรับสมัครทุกรอบ 
สอดคล้องกับการรับสมัครตามระบบ TCAS ตั้งแต่รอบที่ 1 ถึงรอบที่ 5  โดยมีการก าหนดสัดส่วนการรับสมัครในรอบ
แรก ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และสามารถกระจายแผนรับที่เหลือในรอบถัดไปได้ตามแนวทางที่ TCAS ก าหนด
มาให้  โดยทุกรอบการรับสมัครจะให้ผู้สมัครท าการสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย  

 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สนใจศึกษาต่อมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลามากยิ่งขึ้น  การรับสมัครนักศึกษาปี 2562 นี้ ทางหลักสูตร คณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้มีการปรับรอบรับนักศึกษาตามระบบ TCAS และผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์ Clearing 
House ผ่านระบบของ TCAS ก่อนจึงจะสามารถรายงานตัวได้  โดยมีเงื่อนไขการรับสมัครแต่ละรอบดังนี้ 

1) รอบที่ 1 รอบ portfolio  ก าหนดแผนรับจ านวน 40 คน ซึ่งจะมี 2 รอบคือ รอบ Portfolio1/1 และ รอบ 
Portfolio1/2 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร เพียง 1 สาขา โดยสามารถเลือกได้ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์  
เมื่อเลือกสาขาวิชาเรียบร้อยแล้วจึงกรอกข้อมูลรายชื่อ Portfolio หลังจากขั้นตอนการคัดเลือก  หากมีรายชื่อเป็นผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้น า Portfolio ตัวจริงมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ โดยข้อมูล Portfolio ที่ต้องกรอกในระบบ 
ได้แก่ ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร/ผลงานอื่น ๆ ที่ได้รับ/ที่มีใน Portfolio อยู่แล้ว (น าหลักฐานมาแสดงในวันสอบ
สัมภาษณ์) หากผ่านการคัดเลือกในครั้งที่ 1 แล้ว จะไม่สามารถสมัครครั้งที่ 2 ได้ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะ
ร่วมกันพิจารณา Portfolio ของผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ส านักวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่มาจากการ
เสนอชื่อโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

 2) รอบที่ 2 รอบโควตา ก าหนดแผนรับจ านวน 29 คน ประกอบด้วย 
  - โควตากีฬาและผู้มีความสามารถพิเศษ ก าหนดแผนรับจ านวน 2 คน คัดเลือกโดยพิจารณาจากการ

สอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ ใบแสดงผลการเรียนและวุฒิบัตร/ เกียรติบัตร โควตานี้มหาวิทยาลัยเปิด โอกาสให้ผู้มี
ความสามารถพิเศษด้านกีฬาและศิลปะได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยหลักสูตรเปิดรับนักกีฬาโดย
ไม่ได้ระบุชนิดกีฬาและความสามารถพิเศษที่ต้องการ แต่จะมีคณะกรรมการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้
คัดเลือกให้ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรก าหนด  วิธีการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้สามารถคัดนักกีฬาได้
หลากหลายกว่า 

  - โควตาพิเศษส าหรับผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ก าหนดแผนรับจ านวน 2 คน เป็นการคัดเลือกจากผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม โดยพิจารณาจากการคัดเลือกของส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษา สพม. 16 แล้ว
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อ 

  - โควตาครูแนะแนว ก าหนดแผนรับจ านวน 2 คน มหาวิทยาลัยจะจัดสรรโควตาครูแนะแนวให้แก่
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมครูแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเท่านั้น  เพื่อการกระตุ้นให้
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ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนอื่น ๆ สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการในปีถัดไป 

  - โควตาโรงเรียน ก าหนดแผนรับจ านวน 1 คน มหาวิทยาลัยสอบถามหลักสูตรในการเลือกโรงเรียน
เพื่อให้โควตา เพื่อทางมหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศรับสมัคร ส่งให้โรงเรียนที่ได้รับการให้โควตาของแต่ละหลักสูตรแล้ว
ให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบส่งรายชื่อมาให้มหาวิทยาลัย 

  - โควตาคณะ ก าหนดแผนรับจ านวน 2 คน หลักสูตรร่วมกับคณะในการขยายการรับนักศึกษาใน
ลักษณะของโควตาคณะ โดยหลักสูตรและคณะด าเนินกระบวนการรับสมัครทั้งหมดเอง ทั้งการประชาสัมพันธ์ รับสมัคร 
คัดเลือก ประกาศผลคัดเลือก โดยสุดท้ายหลักสูตรจะส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้กับคณะส่งต่อให้กับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป 

  - รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ก าหนดแผนรับจ านวน 20 คน รับสมัคร
ร่วมกันกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษ ฏร์ธานี มหาวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลา และมหาวิทยาลัยยะลา การสมัครนี้เป็นการให้ผู้สมัครเดินทาง
มาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย โดยใช้คะแนนสอบจาก สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบ
สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 3) รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน ก าหนดแผนรับจ านวน 5 คน เป็นรอบที่ด าเนินการคัดเลือกโดย TCAS เอง 
โดยใช้การยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ GAT/PAT/O-NET จาก สทศ. ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 6 อันดับ เรียง
อันดับจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS ทั่วประเทศ  ผู้สมัครสามารถมีโอกาสมีชื่อผ่านการคัดเลือกได้ทั้ง 6 อันดับ แต่
จะสามารถมีชื่อสอบสัมภาษณ์ได้เพียง 1 อันดับที่สูงที่สุดที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถยืนยันสิทธิ์
ได้ในวันสัมภาษณ์ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์เอง 

 4) รอบที่ 4 รอบแอดมิชชั่น (Admission) ก าหนดแผนรับจ านวน 5 คน เป็นรอบที่ด าเนินการคัดเลือกโดย 
TCAS เอง โดยใช้การยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ GAT/PAT/O-NET จาก สทศ. ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 4 อันดับ
แบบเรียงอันดับจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS ทั่วประเทศ ผู้สมัครสามารถมีชื่อสอบสัมภาษณ์ได้เพียง 1 อันดับที่สูง
ที่สุดที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ในวันสัมภาษณ์ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ด าเนินการสอบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เอง 

 5) รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ก าหนดแผนรับจ านวน 1 คน เป็นรอบที่ก าหนดแผนรับไว้ต่ าสุด คือ 1 คน เพื่อลด
ความเสี่ยงที่หลักสูตรจะได้นักศึกษาไม่ครบตามแผนรับที่ก าหนดไว้ สามารถเปิดรับสมัครเพิ่มเติมในรอบนี้ได้โดยสมัคร
ผ่านระบบรับสมัคร สัมภาษณ์และรายงานตัวในวันเดียวกัน หากผู้สมัครมีคะแนนสามารถน ามาประกอบการสัมภาษณ์
ในวันสัมภาษณ์ได้ โดยมีเงื่อนไขผู้สมัครที่ยืนยันสิทธิ์กับ TCAS ไว้แล้วในรอบที่ผ่านมา จะต้องขอคืนสิทธิ์ให้เสร็จสิ้นก่อน
การรายงานตัวรอบนี้ มิฉะนั้นการรายงานตัวรอบ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาถือว่าเป็นโมฆะ 
  ในทุก ๆ รอบการรับสมัครทั้งก่อนและหลังการรับสมัคร หลักสูตร คณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้มีการวางแผน แก้ไขปัญหา รวมทั้งก าหนดแนวทางการด าเนินการรับสมัครร่วมกัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการรับสมัครระหว่างหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย การด าเนินงานร่วมกันลักษณะนี้น าไปสู่การหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาการรับสมัครในช่วงเวลาการรับสมัครที่ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในรอบนั้น ๆ  การวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครในอนาคตร่วมกัน  และการสะท้อนสิ่งที่หลักสูตรต้องการที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร ไปจนถึงการ
ถ่ายทอดนโยบายการรับสมัครจากมหาวิทยาลัยถึงระดับหลักสูตร แนวทางการด าเนินงานการรับสมัคร  และสร้างความ
เข้าใจระหว่างหลักสูตรและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เก่ียวข้องกับการรับสมัครด้วย 
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ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินการ (D) 
การประชาสัมพนัธ ์
 ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปี 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต ได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ไปยังกลุ่มเปูาหมาย ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งการออนไลน์ผ่านเพจ Facebook ของหลักสูตรที่ชื่อว่า “หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” เพจชมรมสุขภาพสัมพันธ์ “ชมรมสุขภาพสัมพันธ์ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” และเพจชมรมศิษย์ เก่ าหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน “ชมรมศิษย์ เก่ า  สา 'สุข  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” ซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงเด็กรุ่นใหม่และเป็นกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้ามาศึกษาต่อ โดย
ในเพจจะมีการเผยแพร่อัพเดทเร่ืองราว กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลักสูตรได้จัดขึ้น ทั้งการเรียนการสอน กิจกรรมของนักศึกษา 
การบริการวิชาการในชุมชน รวมถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ติดตามได้ทราบ ท าให้นักเรียน
หรือผู้ปกครองที่สนใจทางด้านสาธารณสุขชุมชน ได้มีความเข้าใจและน าไปสู่การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกเรียนทางด้านนี้
ได้ถูกต้อง โดยในเพจดังกล่าวจะมีทีมแอดมินทั้งอาจารย์และนักศึกษาที่คอยให้ข้อมูล ตอบค าถามแก่ผู้สนใจได้อย่างรวดเร็ว 
และยังมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก ผ่านการ Road Show ร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัย ในเขตพื้นที่เปูาหมายคือ จังหวัด
สงขลา  จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล โดยจะก าหนดโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์ตามสถิตินักศึกษาที่เข้ามารายงานตัว
ประกอบการพิจารณา รวมถึงประวัติการประชาสัมพันธ์ในอดีตควบคู่กัน  นอกจากนี้การที่หลักสูตรได้ลงไปบริการวิชาการ
ในชุมชนเขตพื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยและในจังหวัดใกล้เคียง ท าให้หลักสูตรเป็นที่รู้จัก และสนใจจากนักเรียนนักศึกษา 
และผู้ปกครองในชุมชนนั้น ๆ จนน ามาสู่การส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต อีกทั้งใน
หลักสูตรมีโครงการ “พี่กลับบ้านไปชวนน้องมาเรียน” โดยช่วงปิดเทอมให้นักศึกษาทุกชั้นปีกลับบ้าน ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียน
เก่า พร้อมทั้งพูดคุยแนะน า ชวนน้องมาสมัครเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ตลอดจนหลักสูตรต่าง 
ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 โดยในส่วนของคณะและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก็ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางเว็บไซต์
คณะ และประชาสัมพันธ์ทางเพจ “งานรับเข้านักศึกษา SKRU” ทางเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
และทางสถานีวิทยุ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครร่วมกับมหาวิทยาลัยในโครงการ SKRU 
Open House  และผ่านทางสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร และ
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้กับที่ผู้สนใจจะสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
การรับสมัคร 
 ในการรับสมัครด าเนินการโดยงานรับเข้านักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ที่มี กลไกในการ
แต่งตั้งกรรมการรับสมัคร  กรรมการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยยึดคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่หลักสูตรก าหนด
ไว้ เมื่อได้ประมวลผลการสอบข้อเขียนและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้วหลักสูตรจึงส่งรายชื่อกรรมการ
หลักสูตรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนต่อไป 
 การรับสมัครนักศึกษาในปีนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่รอบที่ 1 
– 5 ตามแผนรับที่ก าหนดไว้ โดยในทุก ๆ รอบการรับสมัครตัวแทนกรรมการหลักสูตรได้มีบทบาทในการสัมภาษณ์
นักศึกษาใหม่  โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ชี้แจงสถานการณ์การรับสมัคร และผลการสอบข้อเขียน
ก่อนเริ่มท าการสัมภาษณ์ เพื่อให้กรรมการสัมภาษณ์ได้มีข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้หลักสูตรจะมีการประชุม
พูดคุยกันถึงยอดการสมัครในแต่ละรอบ เพื่อพิจารณาการเพิ่มยอดรับนักศึกษาในแต่ละรอบ และรอบถั ดไป โดย
หลักสูตรก าหนดแผนรับเพิ่มไว้ที่ 30 % ของแผนรับทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงที่นักศึกษาจะไม่ยืนยันสิทธิ์ ท าให้ยอดรับ
ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
การสัมภาษณ ์
 ในการสอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรจะส่งตัวแทนเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์ โดยหลักสูตรจะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 คน เป็นกรรมการสอบในแต่ละรอบ หมุนเวียนกัน
ไป ทั้ง 5 คน โดยจ านวนผู้สอบผ่านข้อเขียน/ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในทุกรอบการรับสมัครส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจะขึ้นรายชื่อให้มากกว่าแผนรับที่แจ้งไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 – 30 เพื่อให้หลักสูตรมีโอกาสพบนักศึกษามากยิ่งขึ้น



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
และหากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มีคุณสมบัติผ่านสามารถเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาต่อไปได้   หลักสูตรจะได้มี
จ านวนนักศึกษามากกว่าแผนรับเมื่อเปิดภาคเรียน  ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นแนวทางในการลดปัญหาจ านวนนักศึกษาที่
หายไปหลังเปิดภาคเรียน  โดยในส่วนของการสอบสัมภาษณ์จะเป็นการพูดคุยเพื่อสังเกตพฤติกรรม ความพร้อม ความ
ตั้งใจต่อการเรียนในหลักสูตร รวมถึงการพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นต้นทั้งด้านวิชาการ (ความรู้พื้นฐาน) และ/หรือ
ประสบการณ์ กิจกรรมที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรต้องการ 
และมีศักยภาพในการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งผู้สัมภาษณ์  จะถูกสัมภาษณ์ภายใต้
ประเด็นการสัมภาษณ์ดังนี้ 

1. บุคลิกภาพ  
2. การใช้ภาษา 
3. การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
4. เจตคติต่อวิชาชีพ 
5. จิตสาธารณะ 

ในแต่ละข้อมีค่าน้ าหนักคิดเป็น 20% รวม 5 ด้าน คิดเป็น 100% เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย คัดเลือก
นักศึกษาตามจ านวนที่หลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่งในการพิจารณาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แสดงข้อมูล
คะแนนสอบ เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ประกอบกับหลักฐานทางการศึกษาให้พิจารณาร่วมกันด้วย รวมถึง
กรรมการสอบสัมภาษณ์ที่เป็นตัวแทนจากหลักสูตรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ สิทธิ์สัมภาษณ์ว่าตรงตามที่หลักสูตร
ก าหนดหรือไม่ เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ. 2  เมื่อส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนได้รับผลการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วจึงด าเนินการให้มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
เพื่อให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ต่อไป 
การรายงานตัว 
 จะเป็นหน้าที่ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ได้ด าเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาทุกรอบการรับ
สมัครด้วยกระบวนการเดียวกัน คือ ตรวจหลักฐาน  บันทึกข้อมูลนักศึกษา รับช าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมแรก
เข้าผ่านธนาคาร และจัดเก็บหลักฐานของนักศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในการรายงานตัวผู้
ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องส่งหลักฐานให้คณะกรรมการรายงานตัวตรวจสอบความถูกต้องของคุณวุฒิตรงตามที่
หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่  เพื่อเป็นการคัดกรองคุณสมบัติของนักศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ได้ก าหนดเอาไว้  
จากนั้นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องช าระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้า ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
การประเมินผลการด าเนินการ (C)  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดยมีการวางแผนการรับสมัครตาม
รอบ TCAS ในแต่ละรอบการรับสมัคร สาขาที่มียอดรายงานตัวไม่ครบตามทีว่างแผนไว้ก็จะน ามาบวกเป็นแผนรับในรอบ
ถัดไปภายในเวลาที่ก าหนดคือภายในปลายเดือนมิถุนายน เพื่อให้มีระยะเวลาส าหรับการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ต่อไป ซึ่งพบว่าจากการรับนักศึกษาทั้ง 5 รอบ มีนักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 101 คน  โดยในแต่ละรอบ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้จ านวนนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

แผนรับ 
(คน) 

รอบที่ 1 
(คน) 

รอบที่ 2 
(คน) 

รอบที่ 3 
(คน) 

รอบที่ 4 
(คน) 

รอบที่ 5 
(คน) 

คืนสิทธิ์ 
(คน) 

รายงานตัว 
(คน) 

80 58 9 18 2 16 2 101 
หมายเหตุ ข้อมูลสถิติการรับสมัคร ณ สิงหาคม 2562 
 ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจและมียอดผู้สมัครเป็นจ านวน
มาก จนต้องมีการเพิ่มแผนรับนักศึกษาอีก 30% จากแผนเดิมที่ตั้งไว้ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ดังกล่าวอาจมาจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย และการได้รับการยอมรับจากชุมชนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งหลักสูตรได้รับความนิยมจากนักเรียนนักศึกษาในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็น



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
จ านวนมาก ทั้ง ๆ ที่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรใกล้เคียงกันนี้ แต่มีนักเรียน
นักศึกษาจ านวนไม่น้อยให้ความสนใจและเข้ามาสมัครเรียนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี และจากการพูดคุยกับบุคลากรของ
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน ประชาชน และการสัมภาษณ์นักเรียนที่มาสมัคร ส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่า 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหลักสูตรที่มี
คุณภาพ นักศึกษามีความสามารถที่หลากหลาย มีทักษะการท างานกับชุมชนได้เป็นอย่างดี มีความอดทนสูง มีความเป็น
ผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ดี จึงได้รับความสนใจและแนะน าให้บุตรหลานเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีนักศึกษามาสมัครเรียน ติดอันดับ 1 ใน 5 หลักสูตรที่มีนักศึกษาสมัครเรียนมาก
ที่สุดในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จนท าให้มีผู้ผ่านการคัดเลือกเกินแผนที่ก าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามแม้จ านวน
นักศึกษาเข้าใหม่ของหลักสูตรจะเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในทุกปีการศึกษา แต่เนื่องจากปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่ใกล้เคียงที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกัน รวมทั้งจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีก็ลดลง ดังนั้นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงมีความเห็นร่วมกันว่าหลักสูตรควรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา สร้างแนวทางและกลยุทธ์ที่ทันสมัยและหลากหลายรูปแบบ ในการจูงใจนักเรียนให้เข้าเรียนในหลักสูตรนี้
เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะการดึงนักเรียนนักศึกษาจากภาคใต้ตอนบนและพื้นที่ภาคอ่ืน ๆ ในประเทศ เพื่อการแสวงหานักศึกษา
ที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพราะในปัจจุบันแม้การรับนักศึกษาของหลักสูตรจะครบตามแผนที่ก าหนดในทุก ๆ ปี แต่ก็ต้อง
ยอมรับว่านักศึกษาที่เข้ามานั้น มีความรู้ด้านวิชาการค่อนข้างน้อย ส่งผลให้มีนักศึกษาส่วนหนึ่งหายไปในระหว่างช่วง
การศึกษาตลอดระยะเวลาของหลักสูตร รวมถึงปัญหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีเพียง 5 คน หากมหาวิทยาลัยให้
รับนักศึกษาเพิ่มขึ้นจากแผนเดิม เพื่อเป็นการตอบสนองตามความต้ องการของผู้เรียนที่สูงขึ้น จะท าให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องแบกรับภาระงานสอน และงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาสูงเกินตัวอันจะส่งผลต่อคุณภาพ
การเรียนการสอนของหลักสูตรได้ 
 นอกจากนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อก าหนด
วิธีการปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากข้อมูลการสัมภาษณ์นักศึกษาท าให้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อน
ทางวิชาการของนักศึกษา  และทราบถึงเหตุผลการเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ดังนั้นเมื่อนักศึกษา
ผ่านสัมภาษณ์และรายงานตัวแล้ว  ทางหลักสูตรจึงก าหนดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานทางวิชาชีพส าหรับนักศึกษาใหม่  
โดยมุ่งให้นักศึกษามีความตระหนักและเข้าใจบริบทของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ได้มากขึ้น เพื่อให้เขาได้เห็นภาพและค้นพบตัวตนของตนเองตั้งแต่แรกเข้า ตลอดจนให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้า
กับการเรียนระดับอุดมศึกษาได้ง่ายขึ้น เพื่อลดอัตราการลาออกระหว่างเรียน 
 
การน าไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 ถึงแม้ผลการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2562 จะ
ประสบความส าเร็จ มีจ านวนนักศึกษามารายงานตัวเกินกว่าเปูาหมายที่ทางหลักสูตรฯ ก าหนดไว้ แต่ทิศทางของจ านวน
นักศึกษาในอนาคตลดลงทุกมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีหลายมหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว ท าให้
หลักสูตรต้องวางแผน เตรียมรับมือกับผลกระทบดังกล่าวในวันข้างหน้า โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความเห็นร่วมกันว่าควรพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีความทันสมัย และเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายอย่างแท้จริง ผ่านสื่อ
ออนไลน์ โฆษณา ตลอดจนการให้นักศึกษาลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานจริงในชุมชน เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม และพัฒนา
หลักสูตรให้มีความทันสมัย มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและตอบสนองตามความต้องการของท้องถิ่นรวมถึงการวางแผน
บุคลากร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน แต่ด้วยทางหลักสูตรไม่สามารถรับอาจารย์เพิ่มเองได้ เป็น
การบริหารจัดการก าลังคนในระดับมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรควรใช้วิธีการเชิญวิทยากรภายนอก
มาสอนในรายวิชาทางด้านวิชาชีพ รายวิชาละไม่เกิน 2 ครั้ง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษเข้ามาช่วยสอน และท าข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษาลงไปฝึกปฏิบัติหน้างาน
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ผลการด าเนินงาน 
จริง ท าให้นักศึกษาได้เติมเต็มในส่วนของประสบการณ์และทักษะทางวิชาชีพ ตลอดจนหลักสูตรพยายามผลักดันให้
นักศึกษาได้ลงไปท างานในชุมชนมากข้ึน เพื่อเสริมสร้างทักษะการท างานชุมชน พร้อมน าความรู้ไปใช้ได้ทันทีหลังส าเร็จ
การศึกษาผ่านกระบวนการบูรณาการวิชาการกับงานบริการวิชาการแก่สังคมในชุมชน 
 ในส่วนของการรับนักศึกษาหลักสูตรควรมีวิธีการรับนักศึกษาใหม่ที่มีความจ าเพาะต่อหลักสูตร สามารถ
คัดเลือกบุคคลที่มีความตั้งใจและสนใจเรียนสาธารณสุขชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อลดอัตราการตกออกระหว่างเรียน โดย
ควรใช้แบบวัดทัศนคติและความถนัดทางวิชาชีพประกอบการสัมภาษณ์ การรับในรอบโควตา ควรเพิ่มโควตาบุตร  
อสม. และในรอบ portfolio ขอให้มีหนังสือรับรองการเก็บชั่วโมงฝึกประสบการณ์ทางด้านสาธารณสุขในหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ หรือในหน่วยองกรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบการพิจารณา 
และควรเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ทุกคน ทุกแผนการเรียน มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้  และการปรับปรุงหลักสูตรในรอบหน้า ปี 2564 ควรทบทวนปรับแผนจ านวนการรับ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยยึดตามกรอบ มคอ. 1 ที่ทางสภาวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนก าหนด 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
เป้าหมายการด าเนินการ 

1. นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนได้ตลอดหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกวา่ 4.00  

 เนื่องจากการรับนักศึกษามีนักศึกษาบางส่วนที่ไม่ได้ผ่านการสอบโดยข้อสอบกลาง เช่น โควตาเรียนดี บ าเพ็ญ
ประโยชน์ กีฬา และการรับแบบยื่นความจ านง จึงควรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้นักศึกษากลุ่มนี้ 
รวมทั้งมีกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ดีขึ้น ทั้งด้าน
วิชาการและด้านการใช้ชีวิต ทางหลักสูตรจึงได้ตั้งเปูาประสงค์ และด าเนินการดังนี้ 
 

เป้าประสงค์ (O) 
              นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
 

การวางแผน (P) 
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา
ใหม่ โดยด าเนินงานร่วมกับคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) ได้วางแผน และจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน โดยปรับพื้นฐานวิชาคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษพร้อมทั้งหลักสูตรได้
ก าหนดให้มีเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับพื้นฐานทางการแพทย์และ
วิชาชีพทางการสาธารณสุขเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส าหรับเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในระดับคณะ 
ได้แก่ กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ใบสีทอง กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ เป็นต้น  
 

การด าเนินการ (D) 
 นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้ท ากิจกรรมตามแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดยการด าเนินงานของหลักสูตร ร่วมกับคณะ และสนส. เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเรียนใน
ภาคการศึกษาปกติ ดังนี้ 
            1. กิจกรรมปรับพื้นฐานทางวิชาการ  
                หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานใน 9 หัวข้อดังนี้ 1) วิชาก้าวแรกของนักสาธารณสุขชุมชน (แนะน ามหาวิทยาลัย 
คณะฯ หลักสูตรฯ สภาวิชาชีพฯ และกฎหมายวิชาชีพฯ กฎหมายทางสาธารณสุข และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง)   
2) วิชาการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และคนรักเบื้องต้น (ตอนที่ 1 การตรวจร่างกายพื้นฐาน การใช้เครื่องมือ
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ผลการด าเนินงาน 
แพทย์เบื้องต้น การใช้เคร่ืองมือวัดและประเมินสุขภาพเบื้องต้น การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและปลอดภัย) 3) วิชาการ
บริหารจัดการเพื่อการบรรลุเปูาหมายในชีวิตของตนเอง [Gold Setting] (การก าหนดเปูาหมายและการวางแผนการ
เรียนรู้ส าหรับตนเอง เคร่ืองมือส าหรับการบรรลุเปูาหมายชีวิต) 4) วิชาการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และคนรัก
เบื้องต้น (ตอนที่ 2 การช่วยเหลือและช่วยชีวิตเบื้องต้น หัตการเบื้องต้น ท าแผล ฉีดยา การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 
กลไกการคลอดและการท าคลอดฉุกเฉิน การวางแผนครอบครัว ) 5) วิชาโครงสร้างกายภาพระบบร่างกายภายในของ
ความเป็นมนุษย์ (ตอนที่ 1 ระบบโครงสร้างกายภาพของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 2 ระบบร่างกายภายในของความเป็น
ม นุ ษ ย์ )  6 )  วิ ช า อิ ท ธิ พ ล ข อ ง ส า ร อ า ห า ร  น้ า  วิ ต า มิ น  เ ก ลื อ แ ร่  ย า  เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง  แ ล ะ ส า ร เ ค มี  
ต่อชีวิตมนุษย์ (ตอนที่ 1 กลไกการมีอิทธิพลของสารอาหาร น้ า วิตามิน เกลือแร่ต่อชีวิตมนุษย์) 7) วิชาอิทธิพลของ
สารอาหาร น้ า วิตามิน เกลือแร่ ยา เครื่องส าอาง และสารเคมี ต่อชีวิตมนุษย์ ตอนที่ 2 กลไกการมีอิทธิพลของ ยา 
เครื่องส าอาง และสารเคมีต่อชีวิตมนุษย์) 8) วิชาการดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (การติดตั้ง Hardware-
Driver-Software การดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น) 9) วิชาการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนและ
ท างานเบื้องต้น (การจัดระเบียบระบบงาน File& Folder และการสืบค้นในคอมพิวเตอร์ การใช้ Google และ Google 
Classroom การเรียนรู้ใน Thaimooc) ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2562 
            2. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ใบสีทอง  
                 หลักสูตรร่วมกับคณะ จัดโครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ์น้องพี่ 62  ระหว่างวันที่ 16 – 18 
มิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ และรุ่นพี่ ท าให้นักศึกษาสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษา และส่งผลให้มีอัตรานักศึกษาคงอยู่ในหลักสูตรเพิ่มขึ้นทุกปี 
            3. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
                 หลักสูตร คณะ และ สนส. จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองเมื่อวันที่ 26 
มิถุนายน 2562 โดยจัดร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ 
ผู้ปกครอง นักศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่  ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ด้านวิชาการให้
นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบ ในส่วนของคณะนักศึกษาและผู้ปกครองได้พบปะกับอาจารย์ในหลักสูตรฯ   
และอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  แผนการเรียน  การลงทะเบียน  และแนะน าแนวทางในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา  
            4. กิจกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียนและภัยธรรมชาติ 
                 หลักสูตรร่วมกับคณะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคาร
เรียน และภัยธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 โดยคณะได้เชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการปูองกันแก้ไขอันตราย
ต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียน  เช่น ไฟไหม้ ไฟฟูาลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี เพื่อให้
นักศึกษาใหม่มีความรู้และทักษะการใช้ห้องปฏิบัติการและอาคารเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหม้ในห้องปฏิบัติการ
และอาคารเรียนสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้  
            5. กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และบายศรีสู่ขวัญ ประจ าปี 2562 
                 หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาระดับหลักสูตร ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และบายศรีสู่ขวัญ 
ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้อง และคณาจารย์ในหลักสูตร มีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้าง
สายใย ความผูกพันเป็นหนึ่งเดียว “ครอบครัวสีเขียว” 
            6. กิจกรรมเดินขึ้นเขาตังกวน ประจ าปีการศึกษา 2562 
                 หลักสูตรร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัย น าโดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมเดินขึ้นเขาตังกวนของ
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิด
การเรียนรู้ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่จังหวัดสงขลา และร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์โดยการเก็บขยะตามชายหาดชลาทัศน์ ท าให้เกิดความสามัคคีกันของนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
                                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

61 

 

ผลการด าเนินงาน 
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุม และร่วมกันประเมินระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาพบว่าทุกกิจกรรมก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 มากขึ้น โดยดูจาก
ผลการด าเนินโครงการในแต่ละกิจกรรม และจากสถิติของ สนส. พบว่านักศึกษามีปัญหาการตกออก การเพิกถอนรายวิชา 
และการเรียนซ้ าลดลงในปีการศึกษา 2562 อย่างไรก็ตามพบปัญหาคือ 1) นักศึกษายังเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบร้อยละ 
100 ซึ่งอาจจะเกิดจากนักศึกษายังไม่เห็นความส าคัญของโครงการหรือกิจกรรม 2) ช่วงเวลาและงบประมาณในการจัด
กิจกรรมมีจ ากัดท าให้เรียนเสริมได้ไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะนักศึกษาในหลักสูตรมีทักษะทางภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อน 3) 
ห้องเรียนมีจ ากัด และขาดห้องเรียนทางปฏิบัติการในวิชาชีพสาธารณสุขที่ทันสมัยและเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  
 

การน าไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาต่อ (A)  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้ประชุมร่วมกัน พิจารณาผลด าเนินกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปใช้ปรับปรุง พัฒนา การด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 
2563 ดังนี้ 
1. การสอนปรับพื้นฐานได้ด าเนินการโดยหลักสูตรร่วมกับคณะ จากการประเมินผลพบว่า นักศึกษามีความพร้อมมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตามได้พบปัญหาหลายประการในการจัดกิจกรรม จึงควรด าเนินการปรับปรุง ดังนี้  
 1) การปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ มีเพียงโครงการในระดับคณะ หลักสูตรละ 1 วัน ซึ่งทางหลักสูตรมอง
ว่า ไม่เพียงพอต่อนักศึกษาในหลักสูตรที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอ่อน ท าให้ยากต่อการเรียนการสอนทางสายวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ทางหลักสูตรจึงมีมติว่า ในปีการศึกษา 2563 ทางหลั กสูตรควรจัดโครงการเพิ่มเติมความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาชีพสาธารณสุข 
 2) ด้วยนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีจ านวนมากถึง 101 คน การจัดกิจกรรมพร้อม
กันทีเดียว ท าให้นักศึกษาบางคนไดร้ับความรู้และการฝึกปฏิบัติไม่เต็มที่ รวมทั้งเวลาในการปรับพื้นฐานค่อนข้างน้อย ท า
ให้หลักสูตรบริหารจัดการได้ล าบากกับหัวข้อที่จัดสอน ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรเห็นควรแบ่งนักศึกษาออกเป็น 
กลุ่มย่อย ๆ  และเพิ่มจ านวนวันในการปรับพื้นฐาน รวมทั้งฝึกรุ่นพี่ให้เป็นวิทยากร บรรยายและสอนปฏิบัติน้อง ๆ โดยมี
อาจารย์เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าอยู่ใกล้ ๆ ทั้งนี้เพื่อฝึกความเป็นผู้น า เสริมสร้างทักษะทางวิชาการให้รุ่นพี่ และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 
2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองได้จัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
และท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์มากขึ้นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กับนักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษากับผู้ปกครอง ซึ่งสามารถพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมได้ดังนี้  ทางหลักสูตรแนะน าช่องทางในการติดตาม
ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตร และนักศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอน การท ากิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทางเพจ  Facebook 
“หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” ข้อมูลเบอร์โทร อีเมลของอาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทุก ๆ ท่าน เพื่อการติดต่อสอบถามส าหรับผู้ปกครอง 
3. กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ใบสีทอง หลักสูตรร่วมกับคณะ จัดโครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ์น้องพี่ 62 
ด้วยลักษณะกิจกรรมเป็นแบบเข้าค่ายค้างแรม ณ ฐานทัพเรือสงขลา  มีการรับน้องของหลักสูตรที่รุ่นพี่ค่อนข้างใช้ค าพูด
ตะโกน เสียงดัง ท าให้น้องกลัว ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรจึงเห็นควรให้มีการรับน้องแบบสร้างสรรค์ เน้นสร้าง
ความผูกพัน สร้างความรักความกลมเกลียวกัน ผ่านการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งวิชาการและความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย    
4. กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และบายศรีสู่ขวัญ เป็นกิจกรรมที่สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สร้างสายใย ความผูกพันเป็น
หนึ่งเดียว “ครอบครัวสีเขียว” ในปีการศึกษา 2563 เห็นควรเพิ่มกิจกรรม โดยให้ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครูพี่เลี้ยง และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน และจัดกิจกรรมเสวนาทางด้าน



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

62 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการด าเนินงาน 
วิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการทุกภาคส่วนเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
3.1-1-01 ระเบียบการรับนักศึกษา 
3.1-1-02 มคอ. 2  
3.1-1-03 แผนรับนักศึกษา ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2562 ดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ https://bit.ly/2ASz0yH 
3.1-1-04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ก าหนดการรับ

สมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 2562 (รวมทุกรอบสมัคร) 
3.1-1-05 Flowchart การรับสมัคร TCAS 2562 
3.1-1-06 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เร่ืองแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2562 
3.1-1-07 บันทึกข้อความขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณา คัดเลือก Portfolio 
3.1-1-08 Facebook – Page หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3.1-1-09 Facebook – Page ชมรมสุขภาพสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3.1-1-10 Facebook – Page ชมรมศิษย์เก่า สา'สุข ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3.1-1-11 Face book – Page งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, งานรับเข้านักศึกษา 
3.1-1-12 เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  https://sci.skru.ac.th/ 
3.1-1-13 ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน “งานรับเข้านักศึกษา” 

 ดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th/skru_app/webmain/main.php 
3.1-1-14 รายละเอียดข้อมูลการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงรุก (Road show)  

ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล และพัทลุง 
3.1-1-15 รายงานสถิติการรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดูจากเว็บไซต์ 

 http://regis.skru.ac.th/RegisWeb/webpage/addnews/data/2017-07-25_094.pdf 
3.1-2-01 เอกสารประกอบการสอนปรับพืน้ฐานความรู้นักศึกษาใหม่ หลักสูตร ส.บ.(สาธารณสุขชุมชน) ปกีารศึกษา 

 2562  
3.1-2-02 รายละเอียดโครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 
3.1-2-03 โครงการต่าง ๆ ของฝุายพัฒนานักศึกษาและฝุายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูได้จาก

 ฐานข้อมูลเว็บไซต์ http://shorturl.skru.ac.th/yourls/1o+ 
3.1-2-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง แนะแนว 

 ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2562 
3.1-2-05 ประมวลภาพการท ากิจกรรมของนักศึกษาเข้าใหม่ในระดับหลักสูตร ผ่านทาง Facebook – Page 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3.1-2-06 รายละเอียดปฏิทนิกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ (เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี  ดูได้จากเว็บไซต์ 

 https://sci.skru.ac.th/ 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ
การรับนักศึกษา 4 ข้อ 

4 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
√   
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 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมนักศึกษามีระบบและกลไก และมีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน และมีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
จุดแข็ง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีระบบการ
รับนักศึกษาที่ชัดเจน มีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร ท าให้หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้นักศึกษาที่สอดคล้องต่อความต้องการของหลักสูตร ประกอบกับหลักสูตรฯ มีการก าหนด
เกณฑ์การคัดเลือกที่มีความโปร่งใส ชัดเจนและมีเครื่องมือที่มีคุณภาพในการคัดเลือกนักศึกษา ท าให้ทางหลักสูตรฯ ได้
นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะเรียน มีเวลาเรียนเพียงพอ นอกจากนี้
ทางหลักสูตรฯ ยังมีกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาที่หลายหลาย เพื่อให้
นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในระหว่างการศึกษาได้อย่างมีความสุขและมีศักยภาพในการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรยังมีความเข้มแข็ง โดยการจัดกิจกรรมให้
นักศึกษารุ่นพี่ที่ก าลังศึกษาอยู่กลับไปประชาสัมพันธ์และแนะน าหลักสูตรที่โรงเรียนเก่าของนักศึกษา ตลอดจนหลักสูตร
ได้รับการยอมรับจากชุมชนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ผ่านการลงพื้นที่ของคณาจารย์และนักศึกษาไปท ากิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับชุมชน ตลอดต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี ส่งผลให้ชุมชนเกิดการยอมรับ และไว้วางใจ 
ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในหลักสูตรเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี อีกทั้งหลักสูตรมีคณะกรรมการนักศึกษาฝุายต่าง ๆ เข้ามา 
มีบทบาทในการจัดการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
ฝุายอย่างชัดเจน ท าให้การท างานของหลักสูตรคล่องตัวขึ้น มีการจัดกิจกรรมสอดคล้องตามความต้องการของนักศึกษา 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 หลักสูตรควรมีวิธีการรับนักศึกษาใหม่ที่มีความจ าเพาะต่อหลักสูตร สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความตั้งใจและ
สนใจเรียนทางด้านสาธารณสุขชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อลดการตกออกระหว่างเรียน โดยควรใช้แบบวัดทัศนคติและความ
ถนัดทางวิชาชีพประกอบการสัมภาษณ์ การรับในรอบโควตา ควรเพิ่มโควตาบุตรอสม. ส าหรับหลักสูตรทางด้านสุขภาพ 
และในรอบ portfolio ขอใช้หนังสือรับรองการเก็บชั่วโมงฝึกประสบการณ์ทางด้านสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ 
หรือในหน่วยองกรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบการพิจารณา โดย
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเรียนต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เตรียมตัวไป
เก็บชั่วโมงฝึกประสบการณ์ทางด้านสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือในหน่วยองกรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใกล้บ้าน และขอหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ มายื่นประกอบการ
พิจารณา 
จุดที่ควรพัฒนา 
 นักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก มีความอ่อนทางวิชาการ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และพื้นฐานทาง
การแพทย์ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า จึงจ าเป็นต้องท าต่อเนื่อง และเพิ่มเวลามากข้ึน   
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 หลักสูตรควรมีการจัดเตรียมความพร้อม สอนเสริม ให้ต่อเนื่อง หลากหลายรูปแบบ เช่น การเตรียมความ
พร้อมทางด้านวิชาการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการเตรียมความพร้อมโดยรุ่นพี่ ช่วยสอนรุ่นน้อง ในช่วง
ตอนเย็น หรือวันเสาร์ – อาทิตย์ จัดรุ่นพี่ที่มีความถนัดในแต่ละรายวิชา ลงไปช่วยเป็นติวเตอร์สอนน้อง ๆ หมุนเวียน
สลับสับเปลี่ยนกันไป นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้กับนักเรียนชั้นม.6 ทุกแผนการเรียน สามารถสมัครเข้าเรียนใน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ เนื่องจากลักษณะวิชาชีพสาธารณสุข เป็นการท างานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ 
และต้องมีจิตบริการ จิตอาสาในการท างานชุมชน การเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน 
จึงเป็นการเปิดโอกาสให้วิชาชีพได้นักสาธารณสุขที่มีความตั้งใจ และเต็มใจท างานชุมชนอย่างแท้จริง ในส่วนของพื้นฐาน
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ทางวิชาการ สามารถใช้การเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานเสริมสร้างความเข้มแข็งได้เช่นเดียวกับนักศึกษาสายวิทย์ -
คณิต 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  :  อาจารย์เยาวลักษณ์  เตี้ยนวน   โทรศัพท์  :  0862904918 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นางสุณี  เพช็รนิล   โทรศัพท์  :  0872979404 
 

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

- ไม่มีระบบ  
- ไม่มีกลไก 
- ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมิน

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้
ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน 

การควบคุม การดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดบัปริญญาตรี  
เป้าหมายในการด าเนินการ 

1. จ านวนนักศึกษาที่ออกกลางคันลดลง 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกวา่ 4.00 

หลักสูตรมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการและการใชช้ีวติแก่นักศึกษาในหลักสูตรดังนี ้
  1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกกลุ่มเรียน โดยมีทั้งหมด 4 ชั้นปี 8 กลุ่มเรียน โดยให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มเรียนละ 1 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกวันพุธของ
สัปดาห์ คาบเรียนที่ 7-8 เป็นคาบโฮมรูม งดการเรียนการสอน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาเพื่อให้
ค าปรึกษาอบรมชี้แนะนักศึกษาให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มี
ปัญหาด้านต่าง ๆ และในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตรได้ย้ าเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุก
ท่านดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อลดปัญหานักศึกษาลาออก นักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตาม
แผนการเรียนซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาต้องด าเนินการ ดังนี้ 
- จัดท าแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน 
- จดบันทึกการให้ค าปรึกษาทั้งแบบรวมและรายบุคคล 
- จัดท าช่องทางการให้ค าปรึกษาออนไลน์ ในกลุ่มย่อยผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Google classroom, Line 
Group, Facebook Group ตลอดจนเพจของหลักสูตรในกลุ่มใหญ่ “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ 
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ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” 
- จัดท าห้อง 8-301 เป็นห้องคลินิกการให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษาทุกคนใน
หลักสูตร โดยมีคณะท างานนักศึกษาทั้ง 9 ฝุาย ของหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้ก ากับดูแล 
- หลักสูตรร่วมกับคณะได้จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งแบ่งการให้ค าปรึกษา
เป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านการใช้ชีวิต 3) ด้านอื่น ๆ โดยในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจมากกว่า 3.51 ใน
ทุก ๆ ด้าน 
  2. กองพัฒนานักศึกษาได้จัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชัน้ปีที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์เข้าใจระบบการให้การช่วยเหลือนักศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับ
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาและให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ในการด าเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา  
  นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มเรียนนั้น  ๆ รวมถึงอาจารย์ 
ทุกท่านที่ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คอยให้ค าปรึกษาในด้านการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและโครงการอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถด ารงชีวิต
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นนักสาธารณสุขมืออาชีพที่มีคุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน 
ตามปรัชญาของหลักสูตร และเป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยการด าเนินงาน
การจัดกิจกรรม/โครงการ ภายในหลักสูตรทั้งหมด จะมีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกข้ันตอน ตั้งแต่การ
วางแผนโครงการ ตลอดจนการประเมินโครงการ โดยหลักสูตรได้ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานนักศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 
9 คณะท างาน ได้แก่  
1) คณะท างานนักศึกษาฝุายพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพนักศึกษา 
2) คณะท างานนักศึกษาฝุายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
3) คณะท างานนักศึกษาฝุายงานบริการห้องสมุดและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
4) คณะท างานนักศึกษาฝุายบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรม 
5) คณะท างานนักศึกษาฝุายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาธิต 
6) คณะท างานนักศึกษาฝุายสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 
7) คณะท างานนักศึกษาฝุายหน่วยบริการสาธารณสุขชุมชน (จ าลอง) 
8) คณะท างานนักศึกษาฝุายกองทุนกองบุญครอบครัวสีเขียว 
9) คณะท างานนักศึกษาฝุายวิเทศสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์  
ซึ่งในแต่ละฝุายก็จะประกอบด้วยสมาชิกตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล ประสานงาน ให้การ
ช่วยเหลือในการท ากิจกรรมของหลักสูตรตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ  
  3.  คณะร่วมกับมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลสงขลา มีการจัดบริการด้านงานพยาบาลโดยมีแพทย์ และพยาบาล
วิชาชีพ  บริการรักษาและให้ค าแนะน าเรื่องข้อมูลด้านสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตใจ ซึ่งมหาวิทยาลัยก าหนดให้
นักศึกษาใหม่ทุกคนตรวจสุขภาพตลอดจนสารเสพติด  เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับดูแลนักศึกษาสร้างภูมิต้านทาน และ
ปูองกันความเสี่ยงต่อโรคภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดกับนักศึกษา  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือดูแลนักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง โดยเป็น
การส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามเปูาหมาย  โดยในส่วนของหลักสูตรก็ได้ด าเนินการ จัดตั้ง  War Room 
หน่วยบริการให้ค าปรึกษาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพ (ออนไลน์) โดยมีทีมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร่วมกับผู้ทรงคูณวุฒิทางด้านสาธารณสุข บุคลากรสหวิชาชีพทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ ที่คอยให้ค าปรึกษา ค าชี้แนะ 
และให้การช่วยเหลือนักศึกษาในหลักสูตร และบุคคลทั่วไป ท าให้นักศึกษาได้รับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 
โดยตรง 
 4. หลักสูตรได้ด าเนินการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในหลักสูตรดังนี ้
- โครงการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยหลักสูตรร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานใน 9 
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ผลการด าเนินงาน 
หัวข้อดังนี้ 1) วิชาก้าวแรกของนักสาธารณสุขชุมชน (แนะน ามหาวิทยาลัย คณะฯ หลักสูตรฯ สภาวิชาชีพฯ และ
กฎหมายวิชาชีพฯ กฎหมายทางสาธารณสุข และ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง)  2) วิชาการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว 
และคนรักเบื้องต้น (ตอนที่ 1 การตรวจร่างกายพื้นฐาน การใช้เคร่ืองมือแพทย์เบื้องต้น การใช้เครื่องมือวัดและประเมิน
สุขภาพเบื้องต้น การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลและปลอดภัย) 3) วิชาการบริหารจัดการเพื่อการบรรลุเปูาหมายในชีวิตของ
ตนเอง [Gold Setting] (การก าหนดเปูาหมายและการวางแผนการเรียนรู้ส าหรับตนเอง เครื่องมือส าหรับการบรรลุ
เปูาหมายชีวิต) 4) วิชาการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และคนรักเบื้องต้น (ตอนที่ 2 การช่วยเหลือและช่วยชีวิต
เบื้องต้น หัตการเบื้องต้น ท าแผล ฉีดยา การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า กลไกการคลอดและการท าคลอดฉุกเฉิน การ
วางแผนครอบครัว ) 5) วิชาโครงสร้างกายภาพระบบร่างกายภายในของความเป็นมนุษย์ (ตอนที่ 1 ระบบโครงสร้าง
กายภาพของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 2 ระบบร่างกายภายในของความเป็นมนุษย์) 6) วิชาอิทธิพลของสารอาหาร น้ า 
วิตามิน เกลือแร่ ยา เคร่ืองส าอาง และสารเคมี ต่อชีวิตมนุษย์ (ตอนที่ 1 กลไกการมีอิทธิพลของสารอาหาร น้ า วิตามิน 
เกลือแร่ต่อชีวิตมนุษย์) 7) วิชาอิทธิพลของสารอาหาร น้ า วิตามิน เกลือแร่ ยา เคร่ืองส าอาง และสารเคมี ต่อชีวิตมนุษย์ 
ตอนที่ 2 กลไกการมีอิทธิพลของ ยา เครื่องส าอาง และสารเคมีต่อชีวิตมนุษย์) 8) วิชาการดูแลและซ่อมบ ารุง
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (การติดตั้ง Hardware-Driver-Software การดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น) 9) 
วิชาการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนและท างานเบื้องต้น (การจัดระเบียบระบบงาน File& Folder และการสืบค้น
ในคอมพิวเตอร์ การใช้ Google และ Google Classroom การเรียนรู้ใน Thaimooc) ระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 
2562 เพื่อเติมเต็มความรู้ทางวิชาการและพื้นฐานในงานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
- โครงการประเพณีรับขวัญน้องปี 1 เข้าสู่ครอบครัวสีเขียว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เพื่อสร้างความรัก ความ
อบอุ่น และสร้างความผูกพันอันดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และคณาจารย์ในหลักสูตร และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 
- โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกตัญญุตา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นคนดีและคนเก่งควบคู่กันไป  
- โครงการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่1 ให้เป็น อสม. น้อย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพและ 
เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะของหลักสูตร ในเล่ม มคอ. 2 ที่ระบุ ว่า 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพเทียบเท่ากับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

- โครงการแข่งขันกีฬาวัฒนธรรมพื้นบ้านสานสร้างความสัมพันธ์น้องพี่ ครอบครัวสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจ าปีการศึกษา 
2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 เพื่อเตรียมประสบการณ์ส าหรับน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน 
และสร้างความรัก ความอบอุ่น และสร้างความผูกพันอันดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และคณาจารย์ในหลักสูตร และเพื่อเป็น
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นพื้นบ้านของชาวภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป 
-  โครงการกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  รู้จักแพ้ - ชนะ รู้อภัย มีน้ าจิตน้ าใจนักกีฬา สร้างความผูกพัน ระหว่างรุ่นพี่  
รุ่นน้อง และเสริมสร้างทักษะทางสังคมให้กับนักศึกษา  
 5. หลักสูตรร่วมกับคณะได้ด าเนนิการจัดโครงการตา่ง ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใชช้ีวิตแก่นักศึกษาดังนี้ 
- โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยจัดร่วมกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษา และนักศึกษารุ่นพี่   
ซึ่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ด้านวิชาการให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบ ใน
ส่วนของคณะนักศึกษาและผู้ปกครองได้พบปะกับอาจารย์ในหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร  
แผนการเรียน  การลงทะเบียน  และแนะน าแนวทางในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
- โครงการก้าวแรกสู่ประตูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci & Tech 2019) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562  
เชิญวิทยากรบรรยาย เรื่อง รู้จักคิด...ใช้ชีวิตอย่างนักศึกษา เพื่อชี้แนะแนวทางในการใช้ชีวิตของนักศึกษาใหม่  รวมทั้งข้อมูล
ด้านสวัสดิการต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบ  เช่น  ประวัติความเป็นมาของคณะกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  
ทุนการศึกษางานประกันอุบัติเหตุ  การประกันคุณภาพการศึกษาระเบียบข้อบังคับ และปฏิทินการจัดกิจกรรม 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
                                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

67 

 

ผลการด าเนินงาน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2562 โดยเชิญวิทยากรบรรยายสาธิตการปูองกันแก้ไขอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้ห้องปฏิบัติการและอาคาร
เรียน  เช่น ไฟไหม้ ไฟฟูาลัดวงจร อุบัติเหตุจากสารเคมี เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้และทักษะการใช้ห้อง ปฏิบัติการและ
อาคารเรียน เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหม้ในห้องปฏิบัติการและอาคารเรียนสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ 
- โครงการ Sci & Tech ผูกพันสานสัมพันธ์น้องพี่ 62  ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ กับ
เพื่อน ๆ และรุ่นพี่ ท าให้นักศึกษาสามารถปรับตัว และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น   ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการศึกษา และ
ส่งผลให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้ตรงตามเปูาหมาย   
เป้าประสงค ์
คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรึกษาหารือเก่ียวกับการควบคุม การดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาซึ่ง
จะมีส่วนช่วยใหน้ักศึกษามีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสขุ อัตราการลาออกกลางคันลดลง 
ซึ่งในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ด าเนินการควบคุม ดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษา
ตามแผนภาพระบบและกลไกการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
 
การวางแผน (P) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรไดก้ าหนดระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้  

4.1 อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการให้ค าปรึกษา แนะแนวแก่นักศึกษาและ
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 และ
วางแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการและเข้าร่วมการจัดกิจกรรมตามโครงการที่
วางแผนไว้ 

4.4 หลักสูตรร่วมกับคณะจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 

การด าเนินการ (D) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คอยก ากับ ติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางการให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วงวันพุธบ่ายของทุกสัปดาห์ เช่น ตอบ
ข้อซักถามและช่วยแก้ปัญหาจากนักศึกษาที่มีข้อสงสัยหรือปัญหาจากการเข้าเรียน เช่น การยกเลิกรายวิชาเรียนการ
แก้ไขผลการเรียน การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุการรับทุนการศึกษา เป็นต้น หรือนักศึกษาสามารถขอ
ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่ห้องพักอาจารย์ตามตารางที่อาจารย์แต่ละท่านได้แจ้งให้ ทราบ โดยมี
กรรมการบริหารหลักสูตรก ากับและติดตามให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดเก็บข้อมูลประวัติการให้ค าปรึกษา ประวัตินักศึกษา 
หรือข้อมูลที่เก่ียวกับการให้ค าปรึกษาไว้เพื่อร่วมกันพิจารณาในวาระการประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการควบคุม ดูแล 
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายังสามารถสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาได้อย่าง
หลากหลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เช่น Facebook, line, Class start, Google classroom และระบบสารสนเทศ
ของส านักวิชาการและงานทะเบียน เป็นต้น ซึ่งถ้าหากนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษามีข้อสงสัยหรือ เกิดปัญหาและไม่
สามารถตัดสินใจหรือไม่มั่นใจในการให้ค าปรึกษาก็สามารถขอรับการช่วยเหลือจากฝุายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็น
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาได้ตลอด   
 
การประเมินผลการด าเนินการ (C)    
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประเมินระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา พบว่า กระบวนการดูแล
ให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษานั้น หลักสูตรร่วมกับคณะจัดใหน้ักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
ปรึกษาและน าเสนอผลการประเมินในภาพรวม พบว่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ได้รับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคือ อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อ
ช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61)  รองลงมาคือ หลักสูตรมีช่องทาง/ความสะดวกใน
การติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57) นักศึกษาได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการ
เรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการเรียนตาม
หลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56) ตามล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรมีระบบการดูแลนักศึกษาโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้นักศึกษามีความใกล้ชิด สนิทสนม และกล้าที่จะปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ของตนเองมากขึ้น ประกอบ
กับอาจารย์ที่ปรึกษามีช่องทางในการติดต่อกับนักศึกษาที่หลากหลาย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาของทางหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิตได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถติดต่อขอค าปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้ไม่จ ากัดเวลา ท าให้ปัญหาที่
นักศึกษาต้องพบเจอในระหว่างที่ศึกษาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วและทันท่วงที โดยเฉพาะด้านการเรียน ซึ่งอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมกับนักศึกษาจะดูแลตั้งแต่วางแผนและควบคุมการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้
สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ตลอดจนติดตามก ากับการลงทะเบียนเรียน การช าระ
ค่าลงทะเบียน การเทียบโอนรายวิชา และการเพิ่ม-ถอนรายวิชา ซึ่งจะต้องผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และใน
กรณีที่นักศึกษาตกค้างในรายวิชาใด อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งข้อมูลมายังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการพิจารณาเปิด
รายวิชาที่นักศึกษาตกค้าง เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชาต่อเนื่องอื่น ๆ ต่อไปได้  นอกจากนี้ทางหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้มีการก าหนดให้การเพิ่ม-ถอนรายวิชาของนักศึกษาในหลักสูตรยังคงต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 
แต่ภายหลังจากการหมดเวลาในการเพิ่ม-ถอนรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องรายงานข้อมูลการเพิ่ม-ถอนรายวิชาของ
นักศึกษาที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ พร้อมทั้งระบุเหตุผลประกอบ มายังหลักสูตรเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยภาพรวมต่อไป ซึ่งแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวท าให้การบริหารจัดการ
หลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อแผนการเรียนของ
นักศึกษาน้อยลง นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนควรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาทุก
ชั้นปีประชุมสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาด้วย 
ทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษาในแต่ละชั้นปีที่สะท้อนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และร่วมกันแก้ไขปัญหา
และหรือวางแนวทางปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับนักศึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 นอกจากปัญหาทางการ
เรียน ทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้การดูแลคอยช่วยเหลือปัญหาส่วนตัว เช่น ปัญหาทางการเงิน โดยการหาแหล่งทุนทาง
การศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียนของนักศึกษาในหลักสูตร โดยการหาทาง
ออกร่วมกันระหว่างตัวนักศึกษา ครอบครัว และหลักสูตร เพื่อประคับประคองชีวิตนักศึกษาให้สามารถศึกษาต่อจนจบ
การศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีเฉกเช่นเพื่อนนักศึกษาคนอื่น ๆ เป็นต้น อีกทั้งหลักสูตร มีคณะกรรมการนักศึกษาฝุายต่าง 
ๆ  คอยก ากับดูแล ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องในหลักสูตร มีกองทุนกองบุญ “ครอบครัวสีเขียว” ที่มีการเก็บสะสมเงินกองทุนไว้
ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิกในกองทุนเมื่อยามเจ็บไข้ไม่สบาย และมีการวางแผนในปี 2563 ทางหลักสูตรควรมี
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษาวิชาการ และการแนะแนวการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะ แยกเป็นชั้นปี 
และรายด้าน เพื่อได้ผลการประเมินที่ชัดเจน น าไปสู่การจัดการแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนา เพื่อวางแผนให้ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป 
  
การน าไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 จากการจัดระบบดูแลนักศึกษาในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ท าให้มีการประสานงานติดต่อ
ระหว่างอาจารย์ละนักศึกษาที่รวดเร็วรวมทั้งนักศึกษาเข้ามาพูดคุยและปรึกษาปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะปัญหา
ทางด้านการเรียน  ซึ่งท าให้อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถแก้ปัญหาในระดับต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ทั้งด้านการเรียนและเรื่องส่วนตัว 
กล่าวคือ มีการวางแผนการลงเรียนในรายวิชาตามแผนการเรียน และถ้าหากนักศึกษาตกค้างในรายวิชาใด ทางหลักสูตรจะ
พิจารณาเปิดรายวิชาที่นักศึกษาตกค้าง เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงเรียนในรายวิชาต่อเนื่องอื่น ๆ ต่อไปได้ ซึ่งท าให้
สามารถส าเร็จการศึกษาตามแผน แต่อย่างไรก็ตามกรรมการประจ าหลักสูตรมีความเห็นร่วมกันว่า ระบบการเพิ่มถอน



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
                                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

69 

 

ผลการด าเนินงาน 
รายวิชาควรผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อร่วมกันพิจารณาและแก้ปัญหา
ประเมินความเสี่ยง รวมถึงหลักสูตรควรมีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับหลักสูตร เพื่อสะท้อน ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างแท้จริง 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายการด าเนินงาน 

1. นักศึกษาได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลยัขึ้นไป อย่างน้อย 1 รางวัล 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
เป้าประสงค ์
         คณะกรรมการหลักสูตรได้ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปูาหมายให้นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก าหนดไว้ คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เป็นผู้น าด้านสุขภาพของท้องถิ่น 
และมีวิถีเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นพลเมืองดีของชาติ  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในชุมชนได้อย่าง
เป็นองค์รวมและใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย และผลการจัดการความรู้ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกัน และ
การแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น  วางแผนและปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไป และเฉพาะทางได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการประสานงาน การมีส่วนร่วมของชุมชน และเครือข่ายความร่วมมือระดับท้องถิ่นและ
ระดับอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และสามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3R ได้แก่ Reading (อ่าน
ออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem 
Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้าน
การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะ
ผู้น า) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and 
Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 
ในปีการศึกษา 2562  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
 
การวางแผน (P) ตรงตามเป้าประสงค์หรือไม ่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อวางแผนการ
จัดสรรงบประมาณ ส าหรับการพัฒนานักศึกษา เช่น จัดหาทรัพยากร สื่อการสอน วัสดุวิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอกับ
จ านวนนักศึกษา  โดยได้ก าหนดแผนการจัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร ดังนี้ 1) ด้าน
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงการการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ 2) ด้านทักษะการท างานในชุมชน
กับประชาชนและ ทักษะทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เช่น โครงการหลักสูตร ส.บ. บูรณาการงานสอนกับงาน
บริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจ าภาคเรียนที่ 1 /2562  โครงการสัมมนานักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์
ทางสาธารณสุขศาสตร์ โครงการสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการออก
ภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชนในการเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์  โครงการออกภาคสนามพัฒนา
สุขภาพชุมชนของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และโครงการฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ 
ภาคปกต ิ3) ด้านทักษะการเป็นผู้น าและผู้น าสุขภาพ เช่น โครงการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่1 ให้เป็น อสม. น้อย โครงการ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
ผู้บริหารองค์กรขนาดเล็ก โครงการค่ายสายใยใส่ใจสุขภาพสัมพันธ์  ปี 2562 (ของชมรมสุขภาพสัมพันธ์) 4) ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการและการท างานในสถานการณ์จริง เช่น โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือฯ อสม. 4.0 โครงการการ
เรียนรู้เชิงรุกกับทีมสหวิชาชีพ โครงการ การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์  นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในหลักสูตร ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสา เช่น การออกหน่วยปฐม
พยาบาลในงาน/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย โครงการค่ายสายใยใส่ใจสุขภาพสัมพันธ์  ปี 2562 (ของชมรมสุขภาพ
สัมพันธ์) กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการประเพณี
รับขวัญน้องปี 1 เข้าสู่ครอบครัวสีเขียว โครงการแข่งกีฬาวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครอบครัวสีเขียว  โครงการแข่งขันการท า
ขนมไทยและแข่งขันการท าอาหารท้องถิ่น กิจกรรมวันลอยกระทง และกิจกรรมการถวายเทียนพรรษาและกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ เช่น โครงการคณะวิทย์ ฯ สวยด้วยมือเรา กิจกรรมวิชาการ เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัยธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ เรื่องการเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ กิจกรรมการแสดงผลงานของนักศึกษา เช่น โครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการประชุมวิชาการสัมมนาทางด้านสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็น
ต้น โดยมีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในการด าเนินโครงการ  
ในส่วนของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรได้วางแผนตรวจสอบสาระของรายวิชาให้มีความ
ทันสมัย และสอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย (กิจกรรม: ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด) 
โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น
การจัดกิจกรรมเพื่อช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้าน ICT ทางด้านวิทยาศาสตร์โดยร่วมมือกับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการให้แก่นักศึกษา เช่น  งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ รวมทั้งโครงการอบรม 
Microsoft office ภาษาอังกฤษ ELLIS เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตร ยังได้วางแผนร่วมกับคณะในการจัดโครงการพัฒนา
นักศึกษาอื่น ๆ คือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ/อาคารเรียน และภัย
ธรรมชาติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ โครงการ  Sci and Tech มุ่งสู่ประชาคม
อาเซียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันการ
ท าขนมไทยและอาหารท้องถิ่น  กิจกรรมเสวนา เรื่อง มั่นใจเดินหน้าสู่อาชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ทางคณะได้จัดให้มีการ
สอนเสริมภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยในส่วนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต ก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมคูณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ผ่านการบวนการจัดการเรียนการสอน การท ากิจกรรม และการจัดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการหลักสูตร 
ส.บ. บูรณาการงานสอนกับงานบริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจ าภาคเรียนที่ 1 /2562  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้ภาษาอาเซียน โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกตัญญุตา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  โครงการพัฒนานักศึกษาช้ันปีที่1 ให้เป็น อสม. 
น้อย โครงการประเพณีรับขวัญน้องปี 1 เข้าสู่ครอบครัวสีเขียว  โครงการแข่งกีฬาวัฒนธรรมพื้นบ้าน ครอบครัวสีเขียว โครงการ
ผู้บริหารองค์กรขนาดเล็ก โครงการการเรียนรู้เชิงรุกกับทีมสหวิชาชีพ โครงการการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ โครงการ การ
จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โครงการออกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 15 - 16 และโครงการอบรมฯฟื้นฟูและ
ทบทวนองค์ความรู้ทางวิชาชีพฯ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่หลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภาคีเครื อข่ายทางด้าน
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ผลการด าเนินงาน 
สาธารณสุขในเขตพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งสาธารณสุขอ าเภอต่าง ๆ ในเขตจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรมของหลักสูตร เปิด
โอกาสให้นักศึกษาสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมในองค์กร หรือจัดกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษาในหลักสูตรด้วย 

การด าเนินการ (D) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้ประชุมด าเนินการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ในการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
ความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางด้านสาธารณสุขศาสตร์  พร้อมทั้งเสนอค าสั่งแต่งตั้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าทุกท่านร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินการ ทั้งนี้ทุกกิจกรรมนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ
หลักในการวางแผนจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้  

1) กิจกรรมเวทีประชาพิจารณ์: ภาคใต้ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) ภายใต้กรอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562โดยให้
ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีส่วนร่วมในการจัดท าร่างหลักสูตร มคอ.1 ในครั้งนี้ ในฐานนะ
บัณฑิตที่อยู่ในหลักสูตร สะท้อนความคิดเห็น ความต้องการของผู้เรียน น ามาสู่การออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องตาม
ความต้องการของผู้เรียน 

2) การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 มีการจัดการลงคะแนนเลือกตั้งโดยการ
หย่อนบัตรเลือกผู้ที่สมัครประธานนักศึกษาฯ ในช่วงเวลา 15.00-17.00 น.เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการ
ฝึกความเป็นผู้น า และการเป็นสังคมประชาธิปไตยให้กับนักศึกษา โดยกิจกรรมนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการวางแผนและ
จัดกิจกรรมเองทั้งหมด 

3) โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกตัญญุตา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 โดยประกอบด้วยกิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ ไหว้ครู การกล่าวปฎิญาณตนตามพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา สวมเสื้อปฎิบัติการทางวิชาชีพ เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน การมอบเข็ม
หลักสูตร ส.บ. และสัมมนาเครือข่ายครูพี่เลี้ยง/ศิษย์เก่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 8 ประจ าภาคการ
เรียนที่ 1/2562 เป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

4) กิจกรรมออกหน่วยปฐมพยาบาลและอ านวยความสะดวกในสนามสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน ซึ่งใช้มหาวิทยาลับราชภัฎสงขลาเป็นสนามสอบของภาคใต้ โดยในวันสอบ ได้แบ่งให้นักศึกษาไปประจ า ณ จุด
ต่างๆ ได้แก่ ตึก 2 ตึก 3 ตึก 62 และตึก 48 (กองกลาง) วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมความเป็นผู้น า 
และจิตอาสาให้กับนักศึกษา 

5) กิจกรรมออกหน่วยปฐมพยาบาลและอ านวยความสะดวกในงาน Sci & Tech SKRU 2019 Mini Marathon  
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งแบ่ง ให้นักศึกษา
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายประจ าจุดต่างๆ คือ 1) จุดปล่อยตัวนักวิ่ง ประจ าอยู่หน้าตึก 10 2) ทางเข้า–ออกประตู 2 3) 
ใต้สะพานลอยแยกส าโรง ใกล้ไปรษณีย์ 4) เก้าเส้ง 5) แยกวชิรา และ6) จุดกลับตัว ประจ าอยู่บริเวณ เลยประตูทางเข้า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลศรีวิชัย 

6) กิจกรรม "รณรงค์แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลายเพื่อปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพื่อเทิดพระเกีย รติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา" เป็นกิจกรรมร่วมกับ
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 โดยนักศึกกาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้เข้าร่วมการ
ท ากิจกรรมคร้ังนี้ เป็นการสร้างโอกาสการท างานกับหน่วยงานภายนอก และได้ปรสบการณ์การท างานในวิชาชีพด้วย 

7) กิจกรรมอยู่เวรหน่วยบริบาลสุขภาพเบื้องต้นในงานวัมนธรรมสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระหว่าง
วันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 – 24.00 น. โดยนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดเวร
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ผลการด าเนินงาน 
หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันในแต่ละวัน 

8) กิจกรรม"ราชภัฏวิชาการ" ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 มอบหมายให้ศึกษาทั้ง 4 ชั้นปีร่วมกันจัด
นิทรรศการ "100 ปี ราชภัฏวิชาการ" ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี การแนะน าและเผยแพร่ความรู้
ตามกลุ่มวิชาทางสาธารณสุขชุมชนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ซึ่งแบ่งนิทรรศการตาม 5 กลุ่มมาตรฐาน
ความรู้ด้านวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  

9)  การประชุมและสัมมนาคณะกรรมการ นศ. คณะกรรมการชมรมสุขภาพสัมพันธ์ คณะท างานฯนศ.ทั้ง 9 คณะ 
คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าฯสา’สุข หัวหน้าห้องและเลขานุการห้อง เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรฯให้คณะท างานต่างๆสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค จากการท าที่ผ่าน
มาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ส.บ.ในอนาคตของคณะท างานต่างๆ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 เป็นการฝึก
ให้นักศึกษารู้จักการวิเคราะห์ SWOT ในการท างาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบ เป็นการจ าลอง
สถานการณ์การท างานให้นักศึกษาเห็นภาพเมื่อส าเร็จการศึกษาออกไป สามารถน าประสบการณ์ดังกล่าวไปใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10)   โครงการการเรียนรู้เชิงรุกกับทีมสหวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 โดยจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 
2 – 4 เดินทางไปดูงานในหน่วยงาน/ หน่วยบริการสาธารณสุขที่ประสบความส าเร็จหรือเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในหน่วยงาน/ หน่วยบริการสาธารณสุขและได้รับประสบการณ์ตรง สามรถน าความรู้ในการศึกษาดูงาน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

11)  โครงการการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 โดยจัดให้นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ด้านทักษะการใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลสุขภาพชุมชน ที่มีการจัดเก็บ
ไว้แล้ว ส าหรับการวิจัยและพัฒนาในงานสาธารณสุขชุมชนโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้บริหารองค์กรขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 โดยจัดให้
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตทั้ง 4 ชั้นปี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่าที่มาให้ข้อมูลแก่
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เมื่อปีที่แล้ว ที่พบว่าในบรรดาศิษย์เก่าประสบกับ
สภาพการณ์ของปัญหานี้อย่างมาก ในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรจึงได้เติมเต็มทักษะดังกล่าวให้กับนักศึกษาเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานต่อไป 

13)  โครงการออกปฏิบัติการภาคสนาม ครั้งที่ 15 “พัฒนาสุขภาพชุมชนฅนบ้านวังหอน” ของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 ณ ต าบลวังหอน อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ของนักศึกษาในหลักสูตรฯ ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2562 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อเตรียมพร้อมทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์จริง ในช่วงชั้นปีสุดท้าย เป็นการทบทวนองค์
ความรู้ ผสมผสานบูรณาการวิชาการในการพัฒนาสุขภาพชุมชนของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดมาตลอด
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 

14)  โครงการโครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ทาง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการนักศึกษา และคณะท างานฝุายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ
กีฬาประเพณีสัมพันธ์ สานสัมพันธ์น้องพี่ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 ณ สนามยูอารีน่า สงขลา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี 
รู้จักแพ้ – ชนะ รู้อภัย มีน้ าจิตน้ าใจนักกีฬา สร้างความผูกพัน ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเสริมสร้างทักษะทางสังคม
ให้กับนักศึกษา   

15)  โครงการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่1 ให้เป็น อสม. น้อย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ
และ เสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะของหลักสูตร ในเล่ม มคอ. 2 ที่ระบุ
ว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพเทียบเท่ากับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) โดย
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ผลการด าเนินงาน 
มอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยบูรณาการในรายวิชา 4952303 การสาธารณสุขมูลฐานเเนวใหม่ (New Primary 
Health Care) ด าเนินการจัดโครงการ “พัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เป็นอสม.น้อย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562” ณ ห้องประชุมภูมิพัฒนา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ฯ ดังนี้ คือ 1) การสาธารณสุขมูลฐาน 2)ระบบสุขภาพภาคประชาชน 3) อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 4) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อสม. 5) การบริหารจัดการ 6) สุขภาพดี มีสุข 7) การ
ให้บริการสาธารณสุขที่จ าเป็น 8) การสื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐาน 9) การจัดท าแผน/โครงการของชุมชน โดยชุมชน
เพื่อชุมชน และ 10) การเฝูาระวัง ควบคุม สนับสนุน การรักษา การปูองกันโรคติดต่อ และปัญหาสาธารณสุขตามของ
บริบทพื้นที่ 

16)  โครงการแข่งขันกีฬาวัฒนธรรมพื้นบ้านสานสร้างความสัมพันธ์น้องพี่ ครอบครัวสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจ าปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 จัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์น้องพี่ ณ สนามบาสเกตบอล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กิจกรรมประกอบไปด้วย การเดินขบวนรณรงค์ วิธีการรับมือฝุุน 2.5 และรณรงค์โรคที่เกิด
จากยุงเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคซิก้า โรคชิคุนกุนยา และโรคไข้สมองอักเสบ อีกทั้งภายในกิจกรรมยังมีการ
แข่งขันกีฬาพื้นบ้านอย่างหลากหลาย อาทิ การแข่งขันเปุากบ หมากเก็บ หมากฮอส กระโดดเชือก กระโดดยาง ตีวงล้อ 
วิ่งกระสอบ กอล์ฟคนจน วิ่งเปรี้ยว มอ วิ่งสามขา (สายรหัส) และชักเย่อเพื่อเตรียมประสบการณ์ส าหรับน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานสาธารณสุขชุมชน และสร้างความรัก ความอบอุ่น และสร้างความผูกพันอันดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และ
คณาจารย์ในหลักสูตร และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นพื้นบ้านของชาวภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป 

17)  โครงการประเพณีรับขวัญน้องปี 1 เข้าสู่ครอบครัวสีเขียว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 มอบหมายให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมรับขวัญน้องปี 1 เข้าสู่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562 ภายใน
กิจกรรมมีการมอบโบว์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผูกข้อมือ พบครู อาจารย  ์ พี่ ๆ เพื่อนๆ น้อง ๆ และสายรหัส เพื่อสร้าง
ความรัก ความอบอุ่น และสร้างความผูกพันอันดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และคณาจารย์ในหลักสูตร และเพื่อเป็นการสืบ
สานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 

18)  กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขศาสตร์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษาที่ 2/2562 โดย
นักศึกษาลงพื้นที่ฝึกงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ จ านวน 4 เดือน โดยแบ่งการฝึกปฏิบัติงานออกเป็น 3 ด้าน ด้านการ
ท างานในชุมชน 70 % ด้านงานบริการการรักษาในสถานบริการสุขภาพ 20% และงานบริหาร เอกสารและธุรการ 10% 
ทั้งนี้หลังนักศึกษาสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ นักศึกษาต้องได้ผลเด่น อย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลงานเด่นการส่งเสริม
สุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน และสามารถน าเสนอผลงานในเวทีวิชาการก่อนส าเร็จการศึกษา  

19)  โครงการหลักสูตร ส.บ. บูรณาการงานสอนกับงานบริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจ าภาคเรียนที่ 
1 /2562  ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้ออกให้บริการในโครงการหลักสูตร ส.บ. 
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนนักศึกษากับงานบริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจ าภาคเรียนที่ 1/2562 
ณ ต าบลเกาะยอ อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประกอบไปด้วยกิจกรรม ท าแผนที่เดินดิน การเยี่ยมบ้านเยี่ยมครอบครัว 
และการประเมินสุขภาวะทุกกลุ่มวัยในแต่ละครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น าวิชาการในแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาเรียนไป
แล้ว ไปบริการวิชาการให้กับชุมชน ผ่านกระบวนการวินิจฉัยชุมชน ท าให้นักศึกษาเกิดทักษะในการท างานกับชุมชน 
และเป็นโครงการที่ได้ผลตอบรับดีมากๆจากสังคมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

20)  โครงการสัมมนา การพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 เป็น
โครงการฟื้นฟู/ทบทวนองค์ความรู้ทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่อเตรียมตัวสอบใบ
ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ทั้งนี้ในโครงการได้จัดทบทวนองค์ความรู้ทางวิชาการสาธารณสุขอยู่ทั้งหมด 5 
ประเด็น ประกอบด้วย  ประเด็นที่ 1 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน ประเด็นที่ 2 กลุ่มการปูองกันโรค ควบคุมโรค 
ระบาดวิทยา สถิติและวิจัยทางด้านสาธารณสุข ประเด็นที่ 3 กลุ่มตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟู
สภาพและส่งต่อ ประเด็นที่ 4 กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม และประเด็นที่ 5 กลุ่มบริหารสาธารณสุข 
กฎหมายสาธารณสุข และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยทีมวิทยากรจิตอาสา คณาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เครือข่ายฯ และ
ศิษย์เก่าของหลักสูตรฯที่สอบใบประกอบวิชาชีพฯ ผ่านแล้ว  
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ผลการด าเนินงาน 
21)  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศภาคเรียนที่ 1/2562 และปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพี่กลับบ้านไปชวนน้องมาเรียนฯ 

โดยมีคณาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ และนักศึกษาชั้นปีที่1-4 เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ณ ใต้ตึกคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

22)  กิจกรรมเปิดบ้านราชภัฏ SKRU Open House 2019 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 มอบหมายให้
คณะกรรมการนักศึกษา  คณะท างานฝุายวิเทศสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ฯ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร่วมกันจัดบูธ
แนะแนวสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนในกิจกรรมเปิดบ้านราชภัฏ SKRU Open House 2019 ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

23)  กิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 มอบหมายให้คณะท างานทั้ง 9 ฝุาย และนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ด าเนินการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 5 สถานที่ ดังนี้ 
- เทศบาลนครสงขลา ผู้รับผิดชอบคณะท างานฝุายกองทุนกองบุญครอบครัวสีเขียวและคณะท างานฝุายพัฒนาวิชาการ
และประกัน 
- เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ผู้รับผิดชอบคณะท างานฝุายพัฒนาบุคลิกภาพและคณะท างานฝุายวิเทศสัมพันธ์ 
- โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ผู้รับผิดชอบคณะท างานฝุายจริยธรรมและการวิจัยและคณะท างานฝุายทุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
- ชุมชนบ้านเกาะแต้ว ผู้รับผิดชอบคณะท างานฝุายหน่วยบริการสาธารณสุขและคณะท างานฝุายบริการห้องสมุด 
- มัสยิดเก้าเส้ง ผู้รับผิดชอบคณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 และคณะท างานฝุายสร้างเสริมประสบการณ์
วิชาชีพ  
โดยให้นักศึกษาไปร่วมจัดกิจกรรม สร้างความสนุกสนาน แจกของรางวัลเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆในชุมชน เป็นการสร้าง
ทักษะการท างานและการมีส่วนร่วมกับชุมชน 

24)  เข้าร่วมประชุมวิชาการ PSU Research Expo 2020 ในวันที่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์ใน
หลักสูตรพร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประชุมวิชาการ PSU Research Expo 2020 ณ ห้องประชุม 
Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา โดยบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 4953801 ชีวสถิติและระเบียบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท าวิจัยให้กับนักศึกษา 

25)  โครงการกิจกรรมการอบรมเฝูาระวัง โรคไม่ติดต่อในชุมชนจังหวัดสงขลา วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็น
โครงการร่วมระหว่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
อบรมเฝูาระวังโรคไม่ติดต่อในจังหวัดสงขลา ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1- 3 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยมีนายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็น
ประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับโดยผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งหัวข้อในการ
จัดกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง กลุ่มโรคยอดนิยมในชุมชนกับผู้น าการดูเเลสุขภาพในยุค 4.0  -กิจกรรม
ฐานความรู้ เรื่องโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ ฐานที่ 1 : ผ้าขนหนูลดความดัน ฐานที่ 2 : ลดพุงลดโรค ฐานที่ 3 : เฝูาระวังเเละดู
เเลผู้ปุวยโรคเบาหวาน ฐานที่ 4 : เฝูาระวังเเละดูเเลผู้ปุวยหลอดเลือดหัวใจเเละการส่งต่อในชุมชน และสรุปประเมิน
ฐานความรู้ความเข้าใจทั้ง 4 ฐาน เเละการประเมินภาวะเครียด เป็นการเติมเต็มทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้กับ
นักศึกษาทุกชั้นปี 

26)  โครงการออกภาคสนามพัฒนาสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ออกปฏิบัติการภาคสนาม ครั้งที่ 16 “พัฒนา
สุขภาพชุมชน ฅนบ้านในปง” ต าบลอ่าวตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ และเรียนรู้การท างานใน
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เกิดการเรียนรู้ เป็นประสบการณ์ ทักษะทางวิชาชีพสาธารณสุข 

27)  กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ณ หอประชุมโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ อ าเภอเมืองสงขลา 
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ผลการด าเนินงาน 
จังหวัดสงขลา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ต้านภัยเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
ซึ่งหัวข้อในการจัดกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมฐานความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเล่ม
เกมบันไดงู เกมตอบค าถาม และเกมบิงโก กิจกรรมนันทนาการ และการแสดงละครล้อเลียนในหัวข้อ “วัยรุ่นใน
สังคมไทยไม่ส าส่อนยุค 4.0”  

28)  กิจกรรมร่วมเดินรณรงค์ในโครงการสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยติดเตียงและผู้ปุวยติดบ้าน ณ เทศบาลเมือง
เขารูปช้าง ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร่วมกันเดินรณรงค์ในโครงการสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ปุวย
ติดเตียงและผู้ปุวยติดบ้าน ณ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง โดยจัดซื้อเตียงและรถเข็นผู้ปุวย ตลอดจนอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็น 

29)  กิจกรรมสัมมนาทางวิชาชีพฯ ประเด็น “แนวโน้มของการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนในหน่วยงาน
ต่าง ๆ อาทิ องค์กรปกครองท้องถิ่น อบต. – เทศบาล – รพ.สต. – หน่วยสนับสนุนฯ – องค์กรไม่แสวงหาก าไร (มูลนิธิ/
สมาคม)” ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีบุคคลภายนอก ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
หลายหน่วยงานเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาออนไลน์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 – 
15.00 น.  Online Seminar via lark Suite Application at BPH@Sci&Tech-SKRU 

นอกจากนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการในระดับที่
สูงขึ้น โดยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวางแผนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิชาการ
ในการประชุมวิชาการระดับชาติอีกด้วย 
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ “เป็นคนดี 
มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” ได้แก่ กิจกรรมชมรมสุขภาพสัมพันธ์ กิจกรรมคณะวิทย์สวยด้วยมือเรา กิจกรรมบริจาค
โลหิต กิจกรรมศิษย์ไหว้ครูและอัญเชิญตราพระลัญจกร กิจกรรมพัฒนาแกนน าสุขภาพ โครงการจิตอาสาสองศาสน์
สัมพันธ์ร่วมใจกันท าความสะอาด ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  เป็นต้น 
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในคณะ “ใบ
สีทองเกมส์” กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์น้องพี่ คร้ังที่ 6 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กิจกรรม 
Sci & Tech มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์คว้ารางวัลการแข่งขันในครั้งนี้ได้ด้วย 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการเร่ืองความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติ/อาคารเรียน และภัยพิบัติ กิจกรรมอบรมผู้น านักศึกษา กิจกรรม
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบนั กิจกรรมสัมมนาการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและ
วิชาชีพเพื่อก้าวสู่วัยท างาน และกิจกรรมเสวนาเรื่องมั่นใจเดินหน้าสู่อาชีพ กิจกรรมนักศึกษาก้าวทันตลาดแรงงานไทย
แลนด์ 4.0 กิจกรรมเรียนรู้ด้วยกิจกรรม เป็นต้น  
- กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างความตระหนักและร่วมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ทางหลักสูตรเน้นการพหุ
วัฒนธรรม ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งไทยพุทธและมุสลิม ได้แก่ กิจกรรมแข่งขัน
การท าขนมไทยและแข่งขันการท าอาหารท้องถิ่น กิจกรรมการถวายเทียน กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยพุทธ -
มุสลิม กิจกรรมตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี และกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ รอมฎอนสานสัมพันธ์ครอบครัวสีเขียว เป็นต้น 

 
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 
 จากที่ประชุมของหลักสูตร พบว่ากระบวนการจัดกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยส่วนใหญ่ และจากการ
ติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า 
ในปีการศึกษา 2562 หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร คณะ กองพัฒนานักศึกษา และมหาวิทยาลัย มีการเพิ่ม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง และมีการกระจาย
กิจกรรมให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้เข้าร่วมมากข้ึนการจัดกิจกรรมโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีบางกิจกรรมที่ต้อง
เลื่อนก าหนดการเนื่องจากกิจกรรมทับซ้อนกัน โดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดโดยหลักสูตร  แต่ทุกกิจกรรมก็สามารถ
ด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามที่ก าหนดไว้ทั้งหมด และเมื่อประเมินผลลัพธ์ของกิจกรรมต่าง ๆ พบว่า นักศึกษาของ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และมีทักษะต่าง ๆ ทางวิชาการและการ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการด าเนินงาน 
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนความสามัคคีในหมู่คณะมากข้ึน วัดผลได้จากความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง 
ๆ ของนักศึกษาที่พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และสังเกตจากความมั่นใจในการกล้า
แสดงออกทางวิชาการของนักศึกษา ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมโดยสามารถ
ปฏิบัติการในบทบาทของผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลเป็นที่พอใจ มีตัวแทนนักศึกษาจากหลักสูตร 
ขึ้นเป็นผู้น าในระดับคณะ ด ารงต าแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการ
องค์การนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีตัวแทนนักศึกษาสอบผ่านข้อเขียนชิงทุนเพื่อเดินทางไปเรียนรู้
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศ และมีนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จ านวน 2 คน คือ นางสาวจิตติมา 
หวายเครือ และนางสาวรวิภา คงไข่ ได้รับรางวัล “คนดีศรีราชภัฏ” ประจ าปี 2562 ประเภทนักศึกษา และจากการ
ประเมินโครงการโดยนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะต่าง ๆ และมีความสามัคคีในหมู่คณะมาก
ขึ้น  เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่วางไว้ คือ ให้นักศึกษาทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ให้บัณฑิตมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน  ตลอดจนสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์อันดีของหลักสูตร นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจ
และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อวิชาชีพของนักศึกษา มีความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีระหว่างรุ่นพี่ -รุ่นน้อง 
และคณาจารย์ในหลักสูตร จนสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามีความมุมานะไปสู่ความส าเร็จในเส้นทางวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนได้  
 
การน าไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 จากผลการประเมิน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต.เห็นควรพิจารณากิจกรรมทางวิชาการที่นักศึกษายัง
ขาด โดยเฉพาะทักษะทางวิชาชีพในสถานการณ์จริง และควรลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนโดยเฉพาะในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ต้อง
เข้าร่วมทั้งกิจกรรมของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย จนบางครั้งการท ากิจกรรมที่มากเกินไป มีผลกระทบต่อการ
เรียนของนักศึกษาได้ และควรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นในปี
การศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงมีความเห็นว่าทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้และการท างานในศตวรรษที่ 
21 จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จึงจะท าให้นักศึกษาได้เกิดทักษะจ าเป็นต่อการเรียนรู้
และการท างานในศตวรรษที่ 21 ติดตัวไปในอนาคตและนักศึกษาสามารถใช้ทักษะนี้ได้อย่างคล่องแคล่วและมี
ประสิทธิภาพ  ในการนี้ทางหลักสูตรจึงเห็นควรสอดแทรกการเรียนรู้ให้นักศึกษาตลอดเวลาไม่เฉพาะแต่การสอดแทรก
ไปในกิจกรรมที่จัดเท่านั้น แต่ควรจะสอดแทรกไปในการเรียนการสอน และตลอดเวลาที่นักศึกษาศึกษาอยู่ภายใน
มหาวิทยาลัยด้วย และควรลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนระหว่างหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย รวมถึงการพหุกิจกรรม
โครงการเดียวแต่ตอบโจทย์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการท างานในศตวรรษที่ 21ในหลาย ๆ ด้าน เพื่อประหยัดทรัพยากร 
คน เวลา และงบประมาณ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินโครงการร่วมด้วยในทุก ๆ ขั้นตอนตลอดจน
พยายามผลักดันผลงานนักศึกษาเข้าสู่เวทีวิชาการระดับชาติ เนื่องจากจากการจัดเวทีสัมมนาวิชาการของหลักสูตร และ
การแสดงผลงานในเวทีการประชุมระดับมหาวิทยาลัย ได้รับการชื่นชม และสนับสนุนให้ผลงานนักศึกษาเข้าประกวดสู่
เวทีระดับชาติและนานาชาติในปีถัด ๆ ไป 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
3.2-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
3.2-1-02 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
3.2-1-03 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2-1-04 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลนักศึกษา 
3.2-1-05 ตัวอย่างช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา 
3.2-1-06 แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
3.2-1-07 รายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

ประจ าปี 2562 
3.2-1-08 แผนการด าเนินงานในการส่งเสริมให้นักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนให้ส าเร็จการศึกษา 
3.2-1-09 ประมวลภาพกิจกรรมและโครงการของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ดูจากเว็บไซต์

Facebook – Page “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3.2-1-10 โครงการพัฒนานักศึกษาระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดูจากเว็บไซต์ 

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/index.php# 
3.2-2-01 คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2562 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
3.2-2-02 คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
3.2-2-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท างานนักศึกษาฝุายต่าง ๆ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
3.2-2-04 เล่ม มคอ. 2 
3.2-2-05 สรุปผลโครงการพัฒนานักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจ าปี 2562 
3.2-2-06 ประมวลภาพกิจกรรมและโครงการของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุ ขศาสตรบัณฑิต ดูจากเว็บไซต์ 

Facebook – Page “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” 
3.2-2-07 โครงการพัฒนานักศึกษาระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดูจากเว็บไซต์ 

https://sci.skru.ac.th/a/activities/sci_qa/index.php# 
3.2-2-08 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการของนักศึกษา 
3.2-2-09 บันทึกข้อความสรุปผลการประชุมการจัดสรรงบประมาณกิจกรรม ชมรมสุขภาพสัมพันธ์ ประจ าปี 2562 
3.2-2-10 ประกาศคณะวิทย์ฯ เร่ือง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม

ต่างประเทศ 
3.2-2-11 บันทึกข้อความ เรื่องรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ  
3.2-2-12 รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (ตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี) 
3.2-2-13 บันทึกข้อความ จัดรายชื่อนักศึกษาเพื่อเป็นคณะกรรมการฝุายพยาบาล งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ 
3.2-2-14 โครงการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
3.2-2-15 โครงการประเพณีรับขวัญน้องปี 1 เข้าสู่ครอบครัวสีเขียว  
3.2-2-16 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมกตัญญุตา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
3.2-2-17 โครงการพัฒนานักศึกษาชั้นปีที่1 ให้เป็น อสม. น้อย  
3.2-2-18 โครงการแข่งขันกีฬาวัฒนธรรมพื้นบ้านสานสร้างความสัมพันธ์น้องพี่ ครอบครัวสีเขียว ครั้งที่ 7 ประจ าปี

การศึกษา 2562  
3.2-2-19 โครงการกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์น้องพี่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3  
3.2-2-20 โครงการการเรียนรู้เชิงรุกกับทีมสหวิชาชีพ  
3.2-2-21 โครงการการจัดการฐานข้อมูลสุขภาพ  
3.2-2-22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้บริหารองค์กรขนาดเล็ก  
3.2-2-23 โครงการออกปฏิบัติการภาคสนาม คร้ังที่ 15 “พัฒนาสุขภาพชุมชนฅนบ้านวังหอน” 
3.2-2-24 โครงการออกปฏิบัติการภาคสนาม คร้ังที่ 16 “พัฒนาสุขภาพชุมชนฅนบ้านในปง” 
3.2-2-25 โครงการหลักสูตร ส.บ. บูรณาการงานสอนกับงานบริการวิชาการในชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจ าภาคเรียน

ที่ 1 /2562   
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

4 ข้อ 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน  4 ข้อ 
 

 การควบคุม การดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีระบบและกลไก และมีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน และมีผลจาก
การปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 
 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อควบคุม ติดตาม และให้
การช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที  ผ่านการก ากับและติดตามโดยกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตรฯ มีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก ท าให้เมื่อเกิดปัญหา
นักศึกษาจึงมีความไว้วางใจและกล้าที่จะมาปรึกษาปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่หลากหลาย มีระบบการท างานที่มีคณะกรรมการนักศึกษาฝุายต่าง ๆ มี
ส่วนร่วมทุกขั้นตอนในการจัดโครงการ ท าให้ทุกโครงการ/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นความต้องการของนักศึกษา
อย่างแท้จริง   
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาจะท าการให้ค าปรึกษาแล้ว ควรสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนให้สามารถให้ค าปรึกษา
ได้ด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรด าเนินการต่อเนื่องและสอดแทรกไปในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา
ของหลักสูตรด้วย 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังมีความซ้ าซ้อนกัน ยังขาดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ทางด้านภาษา และ IT ในระดับหลักสูตร ควรมีการวางแผนเพิ่มกิจกรรมดังกล่าวในปีงบประมาณถัดไป และควร
สนับสนุนผลักดันให้นักศึกษาน าเสนอ เผยแพร่ผลงานในเวทีวิชาการระดับชาติ นานาชาติ เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
วิชาการให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ควรมีการปรับลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนลง โดยพยายามจัดกิจกรรมแบบพหุรวมกันหลาย ๆ ทักษะ เพื่อลดจ านวน
กิจกรรมที่มากเกินไป ทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรค านึงถึงการพัฒนา
ศักยภาพและความจ าเป็นของนักศึกษาแต่ละชั้นปีอย่างแท้จริง  ตอบโจทย์การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  :  อาจารย์เยาวลักษณ์  เตี้ยนวน   โทรศัพท์  :  0862904918 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นางสุณี  เพช็รนิล   โทรศัพท์  :  0872979404 
 

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

- ไม่มีการ
รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

- มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงานใน
บางเรื่อง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

-มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงาน
ท่ีดีขึ้นในบาง
เรื่อง 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี ้

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุก
เรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานท่ี
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานท่ีโดด
เด่นอย่างแท้จริง 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 

การคงอยู ่
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 

ปี พ.ศ. ที่
รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 
 

จ านวน
ส าเร็จ 
 

ค้างจบ 
ออก

กลางคัน 
 

2555  53 36 0 17 
2556 93 71 0 22 
2557 92 73 0 19 
2558  81  61 1 19 
2559 94 0 76 18 
2560 89 0 67 22 
2561 107 0 90 17 
2562 101 0 89 12 

 อัตราการคงอยู่ = 
- 

X 100 
 

   

อัตราการส าเร็จการศึกษา =  X 100 
 

 
   นักศึกษาปีการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 67.92 
   นักศึกษาปีการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 76.34 
   นักศึกษาปีการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 79.35 
   นักศึกษาปีการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 76.54 
   นักศึกษาปีการศึกษา 2559 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 80.85 
   นักศึกษาปีการศึกษา 2560 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 75.28 
   นักศึกษาปีการศึกษา 2561 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 84.11 
   นักศึกษาปีการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 88.12 
 โดยภาพรวมพบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยหลักสูตรด าเนินการดังนี้ 
 1.  หลักสูตรร่วมกับคณะจัดโครงการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ โดยให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะรูปแบบการเรียนการ
สอน และความเป็นวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตั้งแต่แรกเข้า 
 2.  หลักสูตรมีการเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มเรียน ให้มหาวิทยาลัยออกค าสั่งแต่งตั้งเพื่อคอยดูแลให้
ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาสามารถพูดคุยปรึกษากับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ทุกท่าน ตลอดจนหลักสูตรมีช่องทางที่หลากหลายให้นักศึกษาสามารถเข้ามาติดต่อเพื่อขอรับค าปรึกษา
ทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต ทั้งแบบพบหน้าและออนไลน์ นอกจากนี้โดยการท างานบริหารในหลักสูตร มีคณะท างาน
นักศึกษาทั้ง 9 ฝุาย ซึ่งสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับรุ่นน้องในหลักสูตรได้ ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดท าห้อง 8 -301 เป็นห้องให้
ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้งานได้ตลอดในช่วงเวลาท าการ       
 3.  ด้วยความที่หลักสูตรอยู่กันแบบเสมือนครอบครัว จนได้ชื่อว่า “ครอบครัวสีเขียว” มีการสร้างความรักความ
ผูกพันของรุ่นพี่รุ่นน้องและคณาจารย์ในหลักสูตร ผ่านการท างาน/ กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดทั้งปี โดยลักษณะงาน/ 
กิจกรรมในหลักสูตร จะมีการดึงนักศึกษาทุกชั้นปีเข้ามาร่วมกัน นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรได้
อย่างเต็มที่ และหลักสูตรจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆการท างานของหลักสูตรตั้งแต่ขั้นตอนการ
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ผลการด าเนินงาน 
วางแผน จนถึงขั้นตอนการท างาน ท าให้นักศึกษาเกิดความสนิทสนม เกิดความผูกพันกับหลักสูตร ส่งผลให้นักศึกษามี
ความสุขในการมาเรียนในหลักสูตรนี้ จนมีอัตราการคงอยู่ที่สูงขึ้นเร่ือย ๆ ทุกปี 
 4.  หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค โดยให้รุ่นพี่ที่มีความถนัดในแต่ละรายวิชา 
จัดติวให้น้อง ๆ ที่มีผลการเรียนไม่ดี หรือนักศึกษาคนใดที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมได้ 
 5.  ในกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาในแต่ละรอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ที่เป็นตัวแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตร ให้ข้อมูลนักศึกษาเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจ เพื่อลดปัญหาที่
นักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่สาขาที่ตนเองต้องการ ก่อให้เกิดการตกออกระหว่างเรียนได้ 
1.3.2 การส าเร็จการศึกษา 
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปกีารศึกษาที่เริ่มใช้หลกัสูตร) 

จ านวนที่รับเข้า 
(เรียนจริง) 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาปกต ิ(เรียนจริง) 

จ านวน ร้อยละ 
ปีการศึกษา 2555 53 (38) 36 67.92 (94.73) 
ปีการศึกษา 2556 93 (76) 71 76.34 (93.42) 
ปีการศึกษา 2557 92 (74) 73 79.35 (98.65) 
ปีการศึกษา 2558 81 (64) 60 74.07 (93.75) 
ปีการศึกษา 2559 94 (76) 1 1.06 (1.32) 
ปีการศึกษา 2560 89 (67) 0 0.00 
ปีการศึกษา 2561 107 (90) 0 0.00 
ปีการศึกษา 2562 101 (89) 0 0.00 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
  ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.06 และมีนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 75 คน และพ้นสภาพแล้ว 18 คน โดยปัญหาที่มีผลกระทบต่ออัตราการ
ส าเร็จของนักศึกษาในหลักสูตรมี 3 ประเด็นหลักคือ 
  1. การคิดอัตราการส าเร็จของนักศึกษาจากจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาแรกเข้า ซึ่ง
ไม่ได้เป็นจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรที่แท้จริง โดยในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษารหัส 5942001 แรกเข้า
จ านวน 94 คน ซึ่งเป็นจ านวนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เรียนและท าการยืนยันการลงทะเบียน
เรียนไว้ แต่ในวันแรกที่เปิดเรียนมีจ านวนนักศึกษามาเรียนจริงเพียงแค่ 79 คน ซึ่งทางหลักสูตรคาดการณ์ว่านักศึกษา
กลุ่มนี้คงไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ แทน เมื่อเริ่มปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่หายไป 2 คน เนื่องจากมีปัญหา
ส่วนตัว เป็นผลให้มีนักศึกษาคงเหลือจ านวน 77 คน ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาขาดการติดต่อจ านวน 1 คน ส่งผลให้
มีนักศึกษาคงเหลือในหลักสูตร จ านวน 76 คน และในปีการศึกษา 2562 พบว่ามีนักศึกษาคงเหลือจ านวนเท่าเดิมนั่นคือ 
76 คนดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงเห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาปรับเปลี่ยนเกณฑ์การนับ
จ านวนนักศึกษาแรกเข้าใหม่ โดยเริ่มนับจากจ านวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรในวันแรกที่จัดการเรียนการสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 
  2. ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีผลกระทบกับการเรียนการสอน และการสอบปลาย
ภาคของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/ 2562 ท าให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ขยายเวลาในการส่งผลการเรียนของนักศึกษาได้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และรอการอนุมัติส าเร็จการศึกษาจากสภา
มหาวิทยาลัยในล าดับถัดไป 
  3. นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร (นักศึกษารหัส59) ส่วนใหญ่มีผลการเรียนเป็น IP ในรายวิชาปัญหา
พิเศษทางสาธารณสุขเนื่องจากยังด าเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จ และมีผลการเรียนเป็น I จ านวน 1 คน ในรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข เนื่องจากเอกสารและเล่มรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไม่สมบูรณ์  
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ผลการด าเนินงาน 
ท าให้ไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนที่หลักสูตรฯ  ก าหนดไว้  ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรร่วมกับอาจารย์ผู้สอน
ค้นหาสาเหตุและก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มอัตราการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อกระบวนการที่ด าเนินการให้กับ
นักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 เกี่ยวกับการจัดการเรียนสอนในทุกรายวิชาและการท ากิจกรรม ซึ่งพบว่า
ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46) 
โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา และสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาภาพรวมใน
ระดับคณะ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31) และและภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05)  ทั้งนี้เนื่องจาก
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกในการรับนักศึกษา และการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน 
เห็นเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 และการท ากิจกรรมที่
ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับและ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54)  โดยหัวข้อที่
ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ การก าหนดเปูาหมายการรับนักศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาความต้องการของ
ตลาด และความพร้อมของอาจารย์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57)  รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก
อย่างทั่วถึง และการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษามีความชัดเจน ตรงเวลา และเที่ยงธรรม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ) 
ส่วนด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีผลการประเมินความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45) โดยหัวข้อที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47)  รองลงมาคือหลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ  และการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45)   
- ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการร้องเรียนของนักศึกษา พบว่า ในปีการศึกษาที่ผ่านมาทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษาทั้งหมด 14 คน โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนจ านวน 5 คน 
อาจารย์ผู้สอน จ านวน 7 คน เครื่องมือ อุปกรณ์ สภาพห้องเรียน จ านวน 6 คน สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
จ านวน 2 คน และอื่น ๆ จ านวน 1 คน โดยระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์มาก เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ทั้งนี้อาจเนื่องจากหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิตได้มีการสร้างช่องทางต่าง ๆ ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะ ปรึกษา หรือร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ทั้ง
การเข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือทางสื่อออนไลน์ และมีแนวปฏิบัติหากมีข้อร้องเรียนจาก
นักศึกษา ดังนี้  1. ประธานหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อเท็จจริง 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วม
ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาและหาทางออกที่ดีที่สุด และ 3. ท าบันทึกชี้แจงหรือแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลถึงการแก้ไขใน
ประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน หมายเหตุ 

2560 4.40  
2561 4.43  
2562 4.46 ผลการประเมิน คิดเป็น 72.36 % ของนักศึกษาทั้งหมด  
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หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
3.3-1-01 รายงานสรุปจ านวนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
3.3-2-01 รายงานสรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
3.3-3-01 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

 2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

3 ข้อ 
3 คะแนน 

2 ข้อ 
2 คะแนน 

3 ข้อ 
3 คะแนน 

3 ข้อ 
3 คะแนน 

3 ข้อ 
3 คะแนน  

  

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 3.3 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีช่องทางต่าง ๆ ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะ ปรึกษา หรือ
ร้องเรียนเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยมีกล่องรับเรื่องร้องเรียนวางไว้หน้าห้องให้นักศึกษาเขียนเร่ืองร้องเรียน มีห้องการ
ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต มีช่องทางออนไลน์ให้นักศึกษาติดต่อได้ตลอดเวลา ทั้งในลักษณะรายบุคคล 
กลุ่มย่อย และห้องรวมนักศึกษาทั้งหมด โดยมีทีมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและตัวแทนนักศึกษาเป็นผู้คอยตอบค าถาม
ต่าง ๆ หรือให้ข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนหลักสูตรมีภาคีเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขในหน่วยงานองค์กร
ต่าง ๆ ที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน าแก่นักศึกษาด้วย รวมถึงหลักสูตรมีการติดตามผลการเรียนและ
การลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละคน หากมีนักศึกษาคนใดมีปัญหาเรื่องผลการเรียน ติดวิกฤติ/ เรียนไม่เป็นไปตามแผน 
จะน าเข้าสู่วาระการประชุมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ พร้อมวางแผนการแก้ปัญหาเป็นราย ๆ ไป  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

นักศึกษาในหลักสูตรทุกชั้นปีมีสายรหัส (รุ่นพี่-รุ่นน้อง) ของตนเองอยู่ สามารถให้สายรหัสดูแลกันและกันใน
เรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับเบื้องต้นที่สามารถจัดการได้ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้คอยให้
ค าปรึกษาช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง 
จุดที่ควรพัฒนา 

การคิดอัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรยังไม่มีความเหมาะสม ท าให้
ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้สะท้อนผลการด าเนินงานจริงของหลักสูตร และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรยังอยู่ใน
ระดับที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรปรับเปลี่ยนเกณฑ์การนับนักศึกษาแรกเข้าใหม่  โดยเริ่มนับจากจ านวน

นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรในวันแรกที่มีการจัดการเรียนการสอน  ส่วนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรมี
วิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิตจริง ๆ โดยไม่ได้มองที่คะแนน
สอบเข้า หรือแผนการเรียนวิทย์- คณิต เพียงอย่างเดียว โดยจะต้องมีกระบวนการในการคัดเลือกนักศึกษาที่จ าเพาะ
สาขาทางวิชาชีพ ตลอดจนการส ารวจ สอบถามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรจากนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นผ่าน
การท าแบบประเมินของหลักสูตรโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

ในส่วนของอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร แม้ว่าจะส าเร็จการศึกษาทันในปีการศึกษานั้น 
ๆ แต่จะมีนักศึกษาส่วนหนึ่งที่มักจะถูกยืดเวลาการส าเร็จการศึกษาออกไปถึง ภาคเรียนที่ 3 ของปีการศึกษาที่จบ โดยมี
ปัญหาในส่วนของการท าวิจัยให้แล้วเสร็จ ดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว หลักสูตรเห็นควรเริ่มให้นักศึกษาท าวิจัยตั้งแต่ชั้น
ปีที่ 1 – 2 เริ่มจากการหาปัญหาวิจัย เลือกหัวข้อวิจัย เขียนโครงร่างและสอบโครงร่างวิจัยให้แล้วเสร็จตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 
เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จะได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย/ ท าการทดลองวิจัยให้แล้วเสร็จก่อนขึ้นภาคเ รียนที่ 2 
เพื่อที่จะได้น าผลการวิจัยไปเขียนและท าเล่มฉบับสมบูรณ์พร้อมเตรียมสอบจบในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงฝึก



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยขอลากลับมาสอบระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือในช่วงหลังฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเสร็จก็ได้   

สรุปผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี ้
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
3.1 การรับนักศึกษา 4 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 
คะแนนเฉลี่ยรายองค์ประกอบ 3.67 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย์สุรัตนส์วดี  แซ่แต ้ โทรศัพท์  : 082-4318426 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสุณี  เพ็ชรนลิ โทรศัพท ์ : 087-2979404 
 

เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรค านวณ 
คะแนนทีไ่ด้   = 

 
 

ผลการด าเนินงาน : 
ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 

 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ได้ใช้ข้อมูลจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เร่ืองการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งแบบส ารวจประกอบด้วยรายการประเมิน
ความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินเท่ากับ 4.90  

2.1-1-01 รายงานผลการศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
ปี 2562 

 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 94 
2. จ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม คน 51 
3. ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 54.26 

4. ผลการประเมินจากความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
3.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.91 
3.2 ด้านความรู้   คะแนน 4.90 
3.3 ด้านทักษะทางปัญญา  คะแนน 4.89 
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  คะแนน 4.92 
3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน 4.88 

5. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน ค่าเฉลี่ย 4.90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑติ 

จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ
คุณภาพบัณฑติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ค่าเฉลี่ย 
4.80 

 

ค่าเฉลี่ย 
4.69

คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
4.89

คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
4.90 

คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
4.90 

คะแนน 

   

 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ การเสริมสร้างประสบการณ์ตรงโดยการน านักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตร ในขณะเดียวกันหลักสูตรก็ด าเนินการส ารวจและรับฟังข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ ทั้งจากแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ แหล่ง/หน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างาน ตลอดจน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของหลักสูตร เพื่อจะได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของหลักสูตร
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของแหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างแท้จริง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ควรจัดกิจกรรมพบปะแหล่งงานหรือมีช่องทาง
ในการรับฟังข้อมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่แหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตต้องการอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 
และควรส ารวจและรับฟังข้อมูลจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและมีงานท าแล้วเกี่ยวกับคุณลั กษณะที่พึงประสงค์หรือ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้วย เพื่อหลักสูตรจะได้มีข้อมูลอย่างรอบด้านในการน ามา
พัฒนาศักยภาพนักศึกษารุ่นต่อไปของหลักสูตรให้มีความเพียบพร้อมต่อไป 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ในปีการศึกษา 2562 การเข้าประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตรสาธารณสุข   
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อยู่ที่ร้อยละ 54.26 ของบัณฑิตที่มีงานท า ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเข้าประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตรน้อยที่สุดในรอบ 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา เพราะในปีการศึกษา 
2561 การเข้าประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ที่ร้อยละ 66.85  และในปีการศึกษา อยู่ที่ร้อยละ 63.64 ดังนั้น
ข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 นี้ อาจยังไม่สามารถ
ท าให้หลักสูตรมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการน าไปพัฒนาเพิ่มเติมคุณลักษณะส่วนที่ขาดของนักศึกษาให้กลายเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของผู้ใช้ได้ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ควรด าเนินการจัดท าบัญชีแหล่งงานที่บัณฑิต
ของหลักสูตรเข้าท างาน เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ผู้ใช้
บัณฑิตต้องการและให้ผู้ใช้บัณฑิตเข้ามาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตรได้มากขึ้นและเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ อีกทั้งควรเสนอใหส้ านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเร่ืองการ
ส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี  เพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้
บัณฑิตสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ นอกเหนือจากการ
ประเมินความพึงพอใจเป็นระดับคะแนน เพื่อให้หลักสูตรมีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการน าไปพัฒนา
คุณลักษณะและศักยภาพของบัณฑิตให้มีความพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างแท้จริง 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย์สุรัตนส์วดี  แซ่แต ้ โทรศัพท์  : 082-4318426 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสุณี  เพ็ชรนลิ โทรศัพท ์ : 087-2979404 
 
เกณฑ์การประเมิน โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 100 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 
 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนทีไ่ด้   = 

 
 
หมายเหตุ :  

- จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 และ 2.2  เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มี

นักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
       ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 รวม
ทั้งสิ้น 94 คน และมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลภาวะการมีงานท า นักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตตอบแบบส ารวจการมีงานท า
และส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยเป็นผู้ที่มีงานท าก่อนเรียน จ านวน 16 คน มีงานท า 
จ านวน 62 คน และประกอบอาชีพอิสระ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 คิดเป็น 5 คะแนน 

2.2-1-1 สรุปภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดย
ส านักส่งเสริมและวิชาการงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
การศึกษา 2562 

 
 
 
 
 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
100 

X 5 

จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

X 100 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 94 
2. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจการได้งานท า คน 94 
3. ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 100 
4. จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 16 
5. จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าทั้งหมด คน 62 
6. จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 16 
7. จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 0 
8. เกณฑ์ทหาร / อุปสมบท คน 0 
9. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน บาท 12,121 

ร้อยละของบัณฑิตที่ไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 100 
 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณหาค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
 

ตัวตั้ง 
จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(ได้งานท า + อาชีพอิสระ) 

ตัวหาร 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

(จ านวนผู้ตอบ – (มีงานก่อนเรียน – 
ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร / อุปสมบท) 

ตัวคูณ 
X 100 

 

62+16=78 94-(16+0+0+0)=78 X 100 ร้อยละ 100 
 
 
 
 
 

แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในขอ้ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ 
 

ตัวตั้ง 
ค่าร้อยละของบัณฑิต  (ที่ไดจ้ากข้อ 1)  ที่ได้งาน

ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ตัวหาร 
100 

 

ตัวคูณ  
X 5 

 
100 100 X 5 5 คะแนน 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2559  2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ร้อยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

คิดเปน็ 5 
คะแนน 

ร้อยละ 
100 

คิดเปน็ 5 
คะแนน 

ร้อยละ 
100 

คิดเปน็ 5 
คะแนน 

ร้อยละ 
100 

คิดเปน็ 5 
คะแนน 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
จุดแข็ง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกที่ท าให้นักศึกษาของหลักสูตรรู้จักแหล่งงานที่ตนเอง
สามารถเข้าไปท างานได้ภายหลังส าเร็จการศึกษา เช่น การส่งนักศึกษาออกสังเกตการณ์ในหน่วยบริการต่าง ๆ ตลอด
ระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา เช่น โครงการประชุมวิชาการประจ าปี “ม.ราชภัฏสงขลาพัฒนาสุขภาพชุมชนท้องถิ่น”ครั้งที่ 
8 และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงรุกกับทีมสหวิชาชีพ เป็นต้น การมีระบบการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องของนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่
เกี่ยวกับการสมัครงานของแหล่งงานในสายวิชาชีพ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
ก็ส่งเสริมและสนับสนุนโดยการด าเนินการจัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวเข้า
สู่วัยท างาน” ซึ่งมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรมคือ (1) เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน (2) การเตรียมตัวเข้าสู่
ตลาดแรงงาน และ (3) มั่นใจเดินหน้าสู่วิชาชีพ โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและรุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จใน
หน้าที่การงานมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิตที่จะ
ส าเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ควรมีการด าเนินโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส ารวจและประเมินส่วนที่ขาดของบัณฑิตที่จะ
ส าเร็จการศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพื่อหลักสูตรจะได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง/เติมเต็มให้กับบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษา
ได้อย่างตรงจุดต่อไป 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ไม่มี 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ไม่มี 
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หมวดที ่4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
 

1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
การกระจายระดับคะแนน (ร้อยละ) จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลง 
ทะเบียน 

สอบผ่าน 

ภาคการศึกษาที ่1 
4951101 กายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยา 1 
7 

(7.45) 
11 

(11.70) 
22 

(23.40) 
30 

(31.91) 
17 

(18.09) 
1  

(1.06) 
1  

(1.06) 
5 

(5.32) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
94 89 

4951103 ประชากรศึกษาเพื่อ
งานสาธารณสุข 

0 
(0.00) 

4 
(4.26) 

21 
(22.34) 

26 
(27.66) 

18 
(19.15) 

15 
(15.96) 

5 
(5.32) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(5.32) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

94 89 

4951104 การสาธารณสุข 3 
(3.19) 

11 
(11.70) 

22 
(23.40) 

10 
(10.64) 

38 
(40.43) 

5 
(5.32) 

0 
(0.00) 

5 
(5.32) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

94 89 

4951201 การปฐมพยาบาลและ
การดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

8 
(8.60) 

27 
(29.03) 

30 
(32.26) 

13 
(13.98) 

7 
(7.53) 

2 
(2.15) 

0 
(0.00) 

5 
(5.38) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.08) 

93 87 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 53 
(55.79) 

17 
(17.89) 

15 
(15.79) 

4 
(4.21) 

1 
(1.05) 

4 
(4.21) 

0 
(0.00) 

1 
(1.05) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

95 94 

GESC402 โปรแกรมประยุกต์
ส านักงานอัตโนมัติ 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 1 

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับ
สิ่งแวดล้อม 

8 
(17.78) 

12 
(26.67) 

16 
(35.56) 

3 
(6.67) 

3 
(6.67) 

3 
(6.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

45 45 

GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล 9 
(18.37) 

16 
(32.65) 

11 
(22.45) 

7 
(14.29) 

4 
(8.16) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(4.08) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

49 47 

GESH203 มนุษย์กับความงาม 0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

GESS306 กฎหมายกับการสร้าง
ความเป็นพลเมืองที่ดี 

65 
(68.42) 

17 
(17.89) 

7 
(7.37) 

0 
(0.00) 

1 
(1.05) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

5 
(5.26) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

95 94 

4952107 จุลชีววิทยาและปรสิต
วิทยาเพื่องาน
สาธารณสุข 

4 
(4.40) 

9 
(9.89) 

14 
(15.38) 

23 
(25.27) 

29 
(31.87) 

9 
(9.89) 

1 
(1.10) 

2 
(2.20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

91 89 

4952108 การวัดและประเมินทาง
สุขภาพ 

6 
(6.59) 

8 
(8.79) 

13 
(14.29) 

23 
(25.27) 

20 
(21.98) 

13 
(14.29) 

6 
(6.59) 

2 
(2.20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

91 89 

4952202 การบริบาลปฐมภูมิเพื่อ
งานสาธารณสุขชุมชน 

5 
(5.62) 

8 
(8.99) 

30 
(33.71) 

25 
(28.09) 

16 
(17.98) 

3 
(3.37) 

0  
(0.00) 

2 
(2.25) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

89 87 

4952301 อาหารและโภชนาการ
เพื่องานสาธารณสุข 

2 
(2.20) 

10 
(10.99) 

32 
(35.16) 

28 
(30.77) 

16 
(17.58) 

1 
(1.10) 

0 
(0.00) 

2 
(2.20) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0   
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

91 89 

4952302 สุขภาพการเจริญพันธุ์ 4 
(4.40) 

26 
(28.57) 

32 
(35.16) 

16 
(17.58) 

10 
(10.99) 

1 
(1.10) 

0 
(0.00) 

2 
(2.20) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

91 89 

4952303 การสาธารณสุขมูลฐาน
แนวใหม่ 

5 
(5.62) 

6 
(6.74) 

13 
(14.61) 

18 
(20.22) 

15 
(16.85) 

15 
(16.85) 

15 
(16.85) 

2 
(2.25) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

89 87 

4952602 สุขศึกษาและพฤติกรรม
สุขภาพเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

6 
(6.59) 

14 
(15.38) 

24 
(26.37) 

33 
(36.26) 

7  
(7.69) 

5  
(5.49) 

0  
(0.00) 

2  
(2.20) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

91 89 

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

37 
(41.11) 

37 
(41.11) 

9 
(10.00) 

3 
(3.33) 

2  
(2.22) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1   
(1.11) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1  
(1.11) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

90 88 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 2 
(28.57) 

0 
(0.00) 

3 
(42.86) 

1 
(14.29) 

1 
(14.29) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

7 7 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(20.00) 

4 
(80.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

5 5 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

9 
(14.06) 

7 
(10.94) 

15 
(23.44) 

14 
(21.88) 

14 
(21.88) 

4  
(6.25) 

1  
(1.56) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

64 64 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

92 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
การกระจายระดับคะแนน (ร้อยละ) จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลง 
ทะเบียน 

สอบผ่าน 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อ
การสื่อสาร 

1 
(50.00) 

1 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 2 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 

0 
(0.00) 

5 
(50.00) 

1 
(10.00) 

2 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(20.00

) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

10 8 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 1 
(25.00) 

2 
(50.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(25.00

) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4 3 

0000401 อบรมภาษาอังกฤษของ
คณะ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4953109 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
สาธารณสุข 

24 
(36.36) 

28 
(42.42) 

13 
(19.70) 

1 
(1.52) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

66 66 

4953204 หลักการตรวจประเมิน
วินิจฉัย และการบ าบัด
โรคเบื้องต้น 

8 
(11.94) 

12 
(17.91) 

20 
(29.85) 

18 
(26.87) 

9 
(13.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

67 67 

4953309 เภสัชสาธารณสุขและ
การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ 

1 
(1.49) 

5 
(7.46) 

11 
(16.42) 

23 
(34.33) 

21 
(31.34) 

5 
(7.46) 

1 
(1.49) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

67 67 

4953403 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

12 
(17.91) 

23 
(34.33) 

15 
(22.39) 

14 
(20.90) 

2 
(2.99) 

1 
(1.49) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

67 67 

4953502 หลักสถิติและดัชนีชี้วัด
เพื่องานสาธารณสุข 

11 
(16.42) 

9 
(13.43) 

22 
(32.84) 

16 
(23.88) 

4 
(5.97) 

3 
(4.48) 

2 
(2.99) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

67 67 

4953504 กฎหมายและจริยธรรม
ในวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

0 
(0.00) 

10 
(14.93) 

34 
(50.75) 

18 
(26.87) 

5 
(7.46) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

67 67 

4953505 วิทยาการระบาดและ
การประยุกต์เพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

3 
(4.48) 

10 
(14.93) 

12 
(17.91) 

27 
(40.30) 

8 
(11.94) 

6 
(8.96) 

1 
(1.49) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

67 67 

4953702 การสื่อสารเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

3 
(4.48) 

12 
(17.91) 

26 
(38.81) 

21 
(31.34) 

5 
(7.46) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00 

67 67 

4941303 การส่งเสริมสุขภาพ 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

4941702 การสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ในงาน
สาธารณสุข 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

4942202 เภสัชสาธารณสุข 0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

4943307 การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

7 
(9.21) 

30 
(39.47) 

23 
(30.26) 

11 
(14.47) 

5 
(6.58) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

76 76 

4943309 สุขาภิบาลอาหารและ
การคุ้มครองผู้บริโภค 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

4943311 ทันตสุขภาพ 7 
(9.21) 

14 
(18.42) 

19 
(25.00) 

21 
(27.63) 

10 
(13.16) 

3 
(3.95) 

2 
(2.63) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

76 76 

4943601 สังคมวิทยาการ
สาธารณสุข 

3 
(3.95) 

12 
(15.79) 

27 
(35.53) 

18 
(23.68) 

11 
(14.47) 

4 
(5.26) 

1 
(1.32) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

76 76 

4944312 โปรแกรมสุขภาพใน
โรงเรียน 

13 
(17.11) 

21 
(27.63) 

29 
(38.16) 

9 
(11.84) 

3 
(3.95) 

1 
(1.32) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

76 76 

4944602 สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

4944803 ปัญหาพิเศษทาง
สาธารณสุข 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

76 
(100.00 

0 
(0.00) 

76 0 

4944901 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์ทาง
สาธารณสุขศาสตร์ 

34 
(44.74) 

29 
(38.16) 

10 
(13.16) 

2 
(2.63) 

1 
(1.32) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

76 76 

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

0 
(0.00) 

1 
(100.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
การกระจายระดับคะแนน (ร้อยละ) จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลง 
ทะเบียน 

สอบผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 2 
4951102 กายวิภาคศาสตร์และ

สรีรวิทยา 2 
4  

(4.65) 
6  

(6.98) 
22 

(25.58) 
27 

(31.40) 
19 

(22.09) 
6  

(6.98) 
2  

(2.33) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 
86 86 

4951105 ชีวเคมีเพื่องาน
สาธารณสุข 

2  
(2.33) 

10 
(11.63) 

14 
(16.28) 

33 
(38.37) 

20 
(23.26) 

4  
(4.65) 

3  
(3.49) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

86 86 

4951106 ระบบสุขภาพ 9 
(10.59) 

13 
(15.29) 

13 
(15.29) 

32 
(37.65) 

17 
(20.00) 

1  
(1.18) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

85 85 

4951601 สุขภาพจิตเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

3  
(3.53) 

9 
(10.59) 

18 
(21.18) 

24 
(28.24) 

22 
(25.88) 

9 
(10.59) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

85 85 

GESH201 ทักษะชีวิต 1 
(33.33) 

0  
(0.00) 

1 
(33.33) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(33.33) 

3 2 

GESH203 มนุษย์กับความงาม 7 
(15.22) 

17 
(36.96) 

15 
(32.61) 

4 
 (8.70) 

3  
(6.52) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

46 46 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 0  
(0.00) 

1 
(33.33) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

2 
(66.67) 

3 1 

GESL103 
รู้ใช้ภาษาไทย 

1  
(2.22) 

0  
(0.00) 

2  
(4.44) 

6 
(13.33) 

17 
(37.78) 

16 
(35.56) 

2  
(4.44) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(2.22) 

45 44 

GESL104 
เฮฮาภาษามาเลย์ 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.0) 

1 0 

GESL108 
เพลิดเพลินกับภาษาจีน 

27 
(61.36) 

13 
(29.55) 

3  
(6.82) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(2.27) 

44 43 

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคม
สมัยใหม่ 

53 
(59.55) 

26 
(29.21) 

9 
(10.11) 

1  
(1.12) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

89 89 

4952304 อนามัยครอบครัว 0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4952305 หลักส่งเสริมสุขภาพ
และการประยุกต์เพื่อ
งานสาธารณสุขชุมชน 

4  
(4.60) 

9 
(10.34) 

15 
(17.24) 

29 
(33.33) 

26 
(29.89) 

3  
(3.45) 

0  
(0.00) 

1 
(1.15) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

87 86 

4952306 โรคและการปูองกันเพื่อ
งานสาธารณสุขชุมชน 

2  
(2.25) 

9 
(10.11) 

16 
(17.98) 

30 
(33.71) 

29 
(32.58) 

2  
(2.25) 

0  
(0.00) 

1 
(1.12) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

89 88 

4952307 การดูแลสุขภาพตามภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

5  
(5.62) 

15 
(16.85) 

36 
(40.45) 

27 
(30.34) 

3  
(3.37) 

2  
(2.25) 

0  
(0.00) 

1 
(1.12) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

89 88 

4952402 การจัดการสิ่งแวดล้อม
ทางสาธารณสุขชุมชน 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4952701 สารสนเทศสุขภาพเพื่อ
งานสาธารณสุขชุมชน 

3  
(3.37) 

5  
(5.62) 

30 
(33.71) 

36 
(40.45) 

13 
(14.61) 

1  
(1.12) 

0  
(0.00) 

1 
(1.12) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

89 88 

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

0 
 (0.00) 

0  
(0.00) 

1 
(100.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 1 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 8 
(61.54) 

4 
(30.77) 

1 
(7.69) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

13 13 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และ
การพัฒนาตน 

1 
(2.78) 

11 
(30.56) 

16 
(44.44) 

7 
(19.44) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(2.78) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

36 35 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

1 
(6.67) 

1 
(6.67) 

10 
(66.67) 

3 
(20.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

15 15 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

1 
(5.88) 

2 
(11.76) 

3 
(17.65) 

8 
(47.06) 

2 
(11.76) 

1 
(5.88) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

17 17 

GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการ
สื่อสาร 

16 
(88.89) 

2 
(11.11) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

18 18 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อ
การสื่อสาร 

5 
(83.33) 

1 
(16.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

6 6 

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการ
สื่อสาร 

7 
(31.82) 

8 
(36.36) 

5 
(22.73) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(4.55) 

0 
(0.00) 

1 
(4.55) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

22 21 

GEL0305 ภาษาญ่ีปุุนเพื่อการ
สื่อสาร 

3 
(100.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3 3 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี 0  3 2 0  0  0  0  0 0 0 0 0 0 0 5 5 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

94 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
การกระจายระดับคะแนน (ร้อยละ) จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลง 
ทะเบียน 

สอบผ่าน 

(0.00) (60.00) (40.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

GES0701 อาหารและโภชนาการ
เบื้องต้น 

8 
(29.63) 

10 
(37.04) 

7 
(25.93) 

2  
(7.41) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

27 27 

1104258 กีฬาและการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

54 
(81.82) 

8 
(12.12) 

4 
(6.06) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

66 66 

3623117 การเดินปุาและการ
ท่องเที่ยวแบบผจญภัย 

6 
(19.35) 

12 
(38.71) 

12 
(38.71) 

1 
(3.23) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

31 31 

3623120 การจัดการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

18 
(51.43) 

8 
(22.86) 

5 
(14.29) 

4 
(11.43) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

35 35 

4953205 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อ
งานสาธารณสุขชุมชน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4953308 หลักการเฝูาระวัง
ปูองกัน และควบคุม
โรคเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4953503 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
และการประยุกต์ 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4953506 การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4953801 ชีวสถิติและระเบียบวิธี
วิจัยเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 0 

4944902 การฝึกประสบการณ์
ทางสาธารณสุขศาสตร์ 

63 
(82.89) 

12 
(15.79) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(1.32) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

76 75 

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา ภาค
การศึกษา 

ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการแก้ไข 

4944803 ปัญหาพิเศษทาง
สาธารณสุข 

1/2562 นักศึกษามีผล
การเรยีนเป็น IP 
ทั้งหมด 

ตรวจสอบจาก
ผลการเรยีนที่
อาจารยผ์ู้สอน
รายงาน 
สอบถามอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชา
สอบถามจาก
นักศึกษาท่ีลง 
ทะเบียนเรียน 

ผลงานนักศึกษา
ไม่สมบูรณ์เนื่อง 
จากเป็นรายวิชา
ที่เน้นการปฏิบตัิ 
และผลงานท่ีได้ 
รับมอบหมายต้อง 
ใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการ 

อาจารยผ์ู้สอนปรับ
รูปแบบการบริหาร
จัดการรายวิชาให้
นักศึกษาได้เริ่ม
พัฒนางานวิจัย
ตั้งแต่การเรียนการ
สอนในรายวิชา 
4943802 การวิจัย
ทางสาธารณสขุ
ศาสตร์เพื่อเป็นการ
เพิ่มระยะเวลาใน
การศึกษาให้มาก
ขึ้น ท้ังนี้มีการ
วางแผนขยาย
ระยะเวลาเพิ่มขึ้น 
โดยอาจจะให้
นักศึกษาทบทวน
ประเด็นที่สนใจจะ
ท าการศึกษาตั้งแต่
ช้ันปีท่ี 2 
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3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
ไม่มี - 

 
4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค
การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 

เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

ไม่มี - - 
 
5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน  

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค
การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีการแก้ไข 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
 
6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
4951101 กายวิภาคศาสตร์

และสรีรวิทยา 1 
1/2562 4.25  ผูสอนมีการปรบัปรุงวิธีการสอนโดยการใหผู

เรียนมีสวนรวมกับการเรียนการสอนเพิ่มมาก
ขึ้น เชน ใหผเูรียนเลาประสบการณและรวม
อภิปรายในประเด็นตาง ๆ มากขึ้น 

4951103 ประชากรศึกษาเพื่อ
งานสาธารณสุข 

1/2562 4.32  ปรับปรงุวิธีการสอน  

4951104 การสาธารณสุข 1/2562 4.51  ผู้สอนมีการปรบัปรุงวิธีการสอนโดยการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนเพิ่มมาก
ขึ้น เช่น ให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์และร่วม
อภิปรายในประเด็นต่างๆ มากข้ึน 

4951201 การปฐมพยาบาล
และการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น 

1/2562 4.51  ปรับปรุงวิธีการสอน 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 1/2562 4.37  ปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และทนัสมัย 

GESC402 โปรแกรมประยุกต์
ส านักงานอัตโนมัติ 

1/2562 4.38  ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับ
สิ่งแวดล้อม 

1/2562 4.33  ปรับวิธีการสอนใหหลากหลาย 

GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล 1/2562 4.22  การเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี

GESH203 มนุษย์กับความงาม 1/2562  √ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานอย่าง
เต็มที่จึงให้ท างานคู่กันเพียง 2 คนเท่านัน้ 
เพราะการท างานกลุ่มนักศึกษาบางคนไมไ่ด้
ช่วยงานกลุ่มอย่างเต็มที ่

GESL105 เฮลโลภาษา
อินโดนีเซีย 

1/2562 4.49  ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนที่ใช้ในการเรียนให้
เหมาะสมกับการน าไปใช้ในชีวิตจริง 

GESS306 กฎหมายกับการ
สร้างความเปน็
พลเมืองที่ดี 

1/2562 4.20  ปรับปรุงวิธีการสอน โดยยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบายเหตุการณป์ัจจุบนัมาก
ยิ่งขึ้น  
หาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดย
การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นให้มาก
ยิ่งขึ้น 

4952107 จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาเพื่องาน
สาธารณสุข 

1/2562 4.33  ปรับปรุงวิธีการสอน 

4952108 การวัดและประเมนิ
ทางสุขภาพ 

1/2562 4.41  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช ้
ในการเรียนการสอน 

4952202 การบริบาลปฐมภูมิ
เพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

1/2562 4.46  ปรับปรุงวิธีการสอน  

4952301 อาหารและ
โภชนาการเพื่องาน
สาธารณสุข 

1/2562 4.40  ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการใหผเูรียนมีสวน    
รวมกับการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึนเชน ใหผู
เรียนเลาประสบการณและรวมอภิปรายใน
ประเด็นตางๆมากข้ึน 

4952302 สุขภาพการเจริญ
พันธุ ์

1/2562 4.37  ปรับปรุงวิธีการสอน 

4952303 การสาธารณสุขมูล
ฐานแนวใหม่ 

1/2562 4.38  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใชใ้นการเรียน
การสอน 

4952602 สุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
เพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

1/2562 4.45  ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกับการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึนเช่น ให้
ผู้เรียนเล่าประสบการณ์และร่วมอภิปรายใน
ประเด็นต่างๆ มากข้ึนปรับปรุงวิธีการสอนและ
สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยให้มีความ
หลากหลายเพื่อจูงใจผู้เรียน 

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

1/2562 4.38  ควรจัดให้คณาจารย์ผู้สอนได้มีการประชุมเพื่อ
ประเมินผลการด้าเนนิการเรียนการสอนในทุก
ปกีารศึกษา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
                                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

97 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 1/2562 4.24  ควรปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน สื่อการ
สอนให้มีระสิทธิภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู ้

1/2562 4.21  การเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติ 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท างาน 

1/2562 4.56   ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการแสดงออก
ทางการเรียนมากข้ึน (น าเสนอผลงาน)   
จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการศึกษาค้นควา้
ความรู้ทางดา้นภาษาอังกฤษเพิม่เติมจากที่
เรียนรู้ภายนอกห้องเรียนด้วยตัวของนักศึกษา
เอง (Self-study) ผ่านสื่อห้องเรียนออนไลน์ 
(google classroom) ปรับสัดส่วนการเก็บ
คะแนน เชน่ เพิ่มคะแนนทดสอบย่อย หรือ
ชิ้นงานขึ้น ปรับวิธีการทดสอบยอ่ย เช่น มีการ
สอบอ่าน / พดู เพิ่มขึ้น รวมทั้งกระตุ้นให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ผ่านกิจกรรมในชัน้เรียนมากข้ึน 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซีย
เพื่อการสื่อสาร 

1/2562 4.66  ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับ ระยะเวลา 

GEL0304 ภาษาจนีเพื่อการ
สื่อสาร 

1/2562 4.51  ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกบั สถานการณ์ปจัจุบนั มากข้ึน 

GES0502 ชีวิตกับสิง่แวดล้อม 1/2562 4.36  - 
0000401 อบรมภาษาอังกฤษ

ของคณะ 
1/2562   - 

4953109 ภาษาอังกฤษเพื่อ
งานสาธารณสุข 

1/2562 4.38  ปรับปรุงวิธีการสอน 

4953204 หลักการตรวจ
ประเมินวินิจฉัย 
และการบ าบัดโรค
เบื้องต้น 

1/2562 4.55  ปรับปรุงวิธีการสอน 

4953309 เภสัชสาธารณสุข
และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 

1/2562 4.47  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช ้
ในการเรียนการสอน 

4953403 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

1/2562 4.51  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช ้
ในการเรียนการสอน 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี

4953502 หลักสถิติและดัชนีชี้
วัดเพื่องาน
สาธารณสุข 

1/2562 4.32  ผสูอนมีการปรับปรุงวิธีการสอน 
โดยการใหผูเรียนมีสวนรวมกับการเรียนการสอน
เพิ่มมากขึ้น เชน ใหผูเรียนเลาประสบการณ 
และรวมอภิปรายในประเด็นตางๆมากขึ้น 

4953504 กฎหมายและ
จริยธรรมในวิชาชพี
การสาธารณสุข
ชุมชน 

1/2562 4.50  ปรับปรุงวิธีการสอน  

4953505 วิทยาการระบาด
และการประยุกต์
เพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

1/2562 4.68  ปรับวิธีการจัดเรียงล าดับเนื้อหาใหม่ให้มีความ
สอดคล้องและต่อเนื่องกันมากข้ึนเพื่อให้ผู้เรียน
มีความเข้าใจและสามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้
มากข้ึน และควรมีการเชิญบุคลากรที่
ปฏิบัติงานจริงมาบรรยายเพื่อให้ผู้เรียน
มองเห็นขอบข่ายการท างานจริงเพิ่มมากขึ้น 
หรือควรมีการน าผู้เรียนไปศึกษาดูงานจาก
สถานที่จริง อยา่งต่อเนื่อง 

4953702 การสื่อสารเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

1/2562 4.69  ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกับการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น เช่น ให้
ผู้เรียนเล่าประสบการณ์และร่วมอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ มากขึ้นตลอดจนปรับรูปแบบ
กิจกรรมให้มีความหลากหลายจูงใจผู้เรียนเพิ่ม
มากขึ้น 

4941303 การส่งเสริมสุขภาพ 1/2562 5.00  ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกับการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน เช่น ให้
ผู้เรียนเล่าประสบการณ์และร่วมอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ มากข้ึนปรับปรุงวิธีการสอน
และสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยให้มีความ
หลากหลายเพื่อจูงใจผู้เรียน 

4941702 การสื่อสารและการ
ประชาสัมพนัธ์ใน
งานสาธารณสุข 

1/2562 4.70  ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกับการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน เช่น ให้
ผู้เรียนเล่าประสบการณ์และร่วมอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ มากขึ้นตลอดจนปรับรูปแบบ
กิจกรรมให้มีความหลากหลายจูงใจผู้เรียนเพิ่ม
มากขึ้น 

4942202 เภสัชสาธารณสุข 1/2562 5.00  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใชใ้นการเรียน
การสอน 

4943307 การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

1/2562 4.46  ปรับปรุงวิธีการสอน 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

4943309 สุขาภิบาลอาหาร
และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

1/2562 5.00  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใชใ้นการเรียน
การสอน 

4943311 ทันตสุขภาพ 1/2562 4.45  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใชใ้นการเรียน
การสอน 

4943601 สังคมวิทยาการ
สาธารณสุข 

1/2562 4.47  ปรับปรุงวิธีการสอน 

4944312 โปรแกรมสุขภาพใน
โรงเรียน 

1/2562 4.36  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใชใ้นการเรียน
การสอน 

4944602 สุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร ์

1/2562 4.60  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใชใ้นการเรียน
การสอน 

4944803 ปัญหาพิเศษทาง
สาธารณสุข 

1/2562 4.48  ปรับปรุงวิธีการสอน 

4944901 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์ทาง
สาธารณสุขศาสตร ์

1/2562 4.44  ปรับปรุงวิธีการสอน  

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

1/2562 4.54  - 

4951102 กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา 2 

2/2562 4.18  ผู้สอนมีการปรบัปรุงวิธีการสอนโดยการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนเพิ่มมาก
ขึ้นเช่น การท ากิจกรรมกลุ่มให้มากข้ึน 

4951105 ชีวเคมีเพื่องาน
สาธารณสุข 

2/2562 4.19  ผู้สอนมีการปรบัปรุงวิธีการสอนโดยการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนเพิ่มมาก
ขึน้เช่น การท ากิจกรรมกลุ่มให้มากข้ึน 

4951106 ระบบสุขภาพ 2/2562 4.32  ผู้สอนมีการปรบัปรุงวิธีการสอนโดยการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนเพิ่มม า
กข้ึน เช่น ให้ผู้เรียนเล่าประสบการณ์และร่วม
อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ มากขึ้น 

4951601 สุขภาพจิตเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

2/2562 4.36  ปรับปรุงวิธีการสอน  

GESH201 ทักษะชีวิต 2/2562 0.00  ได้มีการปรับปรุงแผนการเรียนให้เหมะสมกับ
กลุ่มผู้เรียนมากข้ึน 

GESH203 มนุษย์กับความงาม 2/2562 4.05  มีการปรับปรุงโดยเพิ่มการบรรยายโดยวทิยากร
รับเชิญเนื้อหาการบรรยายเก่ียวข้องกับการ 
สร้างสรรค์ผลงานในวิชา ให้ความรู้แก่นักศึกษา 
ครอบคลุมมากข้ึน 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 2/2562 4.44  ปรับเนื้อหาในแต่ละส่วนของรายวิชาให้
เหมาะสมกับเวลาและความสามารถของผู้เรียน 
ปรับสัดส่วนการเก็บคะแนน เชน่ ลดคะแนน
ทดสอบย่อย หรือชิ้นงานเพื่อให้ผู้เรียนฝึก
ทักษะทางภาษาด้านการพูดเพิ่มขึ้น 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 2/2562 4.26  ปรับปรุงแนวการสอน (มคอ.3) ร่วมกับกับ
ผู้สอนทุกคน เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย ์ 2/2562 4.61  ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับระยะเวลา 
GESL108 เพลิดเพลินกับ

ภาษาจนี 
2/2562  √ - 

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคม
สมัยใหม่ 

2/2562 4.11  ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการสอน 

4952304 อนามัยครอบครัว 2/2562 4.24  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใชใ้นการเรียน
การสอน 

4952305 หลักส่งเสริมสุขภาพ
และการประยุกต์
เพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

2/2562 4.34  ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกับการเรียนการสอนเพิ่มมากข้ึน เช่น ให้
ผู้เรียนเล่าประสบการณ์และร่วมอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ มากข้ึนปรับปรุงวิธีการสอน
และสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยให้มีความ
หลากหลายเพื่อจูงใจผู้เรียน 

4952306 โรคและการปูองกัน
เพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

2/2562 4.38  ปรับปรุงวิธีการสอน  

4952307 การดูแลสุขภาพ
ตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2/2562 4.38  ปรับวิธีการสอน โดยให้มีความหลากหลายเพื่อ
จูงใจผู้เรียน ตลอดจนออกแบบรายวิชาให้
สอดคล้องกับ สถานการณ์ COVID-19 ใน
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

4952402 การจัดการ
สิ่งแวดล้อมทาง
สาธารณสุขชุมชน 

2/2562 4.30  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใชใ้นการเรียน
การสอน 

4952701 สารสนเทศสุขภาพ
เพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

2/2562 4.37  ปรับวิธีการเรียนการสอนและกจิกรรม
ภาคทฤษฎ-ีภาคปฏิบตัิให้มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกันมากข้ึน และเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก 
ทักษะปฏิบตัิมากข้ึน นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ในชั้นเรียน 

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบ
สงขลา 

2/2562  √ - 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 2/2562 4.36  จัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องไว้ให้เพียงพอและ 
เหมาะสมกับสถานการณ ์

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์
และการพัฒนาตน 

2/2562  √ - 

GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

2/2562 4.52  ควรมีการก าหนดกิจกรรมที่ใช้ในการวัด –
ประเมินผลของอาจารย์ผู้สอนรายวิชา GEL 
0101ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท างาน 

2/2562 4.50  จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีการศึกษาค้นควา้
ความรู้ทางดา้นภาษาอังกฤษเพิม่เติมจากที่
เรียนรู ้

GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อ
การสื่อสาร 

2/2562 4.76  ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสมกับระยะเวลา 

GEL0302 ภาษาอนิโดนีเซียเพื่อ
การสื่อสาร 

2/2562 4.71  - 

GEL0304 ภาษาจนีเพื่อการ
สื่อสาร 

2/2562 4.52  ปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเรียน
การสอนออนไลน ์

GEL0305 ภาษาญีปุุ่นเพื่อการ
สื่อสาร 

2/2562 4.71  ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ
เวอร์ชั่นปัจจุบนั เช่น ชุดซอฟตแ์วร์ออนไลน์ 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี 2/2562 4.65  จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนโดย
ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย 

GES0701 อาหารและ
โภชนาการเบื้องต้น 

2/2562 4.47  ควรจัดหาวัสดุให้เพียงพอกับนักศึกษา 

1104258 กีฬาและการออก
ก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

2/2562  √ - 

3623117 การเดินปุาและการ
ท่องเที่ยวแบบผจญ
ภัย 

2/2562 4.68  - 

3623120 การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

2/2562 4.60  - 

4953205 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อ
งานสาธารณสุข
ชุมชน 

2/2562 4.51  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใชใ้นการเรียน
การสอน 

4953308 หลักการเฝูาระวัง
ปูองกัน และ
ควบคุมโรคเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

2/2562 4.49  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใชใ้นการเรียน
การสอน 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่ม ี

4953503 เศรษฐศาสตร์
สุขภาพและการ
ประยุกต ์

2/2562 4.68  ปรับปรุงวิธีการสอน 

4953506 การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

2/2562 4.68  ปรับปรุงวิธีการสอน  

4953801 ชีวสถิติและระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

2/2562 4.69  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใชใ้นการเรียน
การสอน 

4944902 การฝึก
ประสบการณ์ทาง
สาธารณสุขศาสตร ์

2/2562  √ - 

 

7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 1. อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาควร
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความ
ตระหนัก สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและการประกอบวิชาชีพใน
ส า ย ง า น ข อ ง ต น เ อ ง ต ล อด จ น เ ป็ น
แบบอย่างท่ีดีให้กับผู้อื่นได้ 

1. เน้นย้ าให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง 
ๆ ของหลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่มี
ก า รสอดแทรกคุณธรรมจริ ย ธร รม 
ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพเพิ่มมากขึ้นมีการก าหนดเกณฑ์
การประเมินที่สามารถวัดผลได้ เป็น
รูปธรรม 
2. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาให้
นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรง
ตามความต้องการของหลักสูตร และ
ตลาดแรงงาน  
3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบและพัฒนาชุมชน/สังคม โดย
การน าองค์ความรู้ที่เรียนไปอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

ความรู้ 1. อาจารย์ผู้สอนควรเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
2. อาจารย์ผู้สอนควรปรับเปลี่ยนวิธีการ
วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ให้หลากหลายและ
ด าเนินการเป็นระยะๆ ไม่ใช่เพียงการสอบ
กลางภาคและปลายภาคเท่านั้น 
3. อาจารย์ผู้สอนควรเน้นกระบวนการ
สอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงาน

1. เน้นให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และร่วมกันอภิปรายให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสในการซักถามประเด็นท่ีสนใจ  
2. เน้นให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการ
ทดสอบย่อยเมื่อจบเนื้อหาในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้เพื่อประเมินผลลัพธ์การเรียน
ของผู้เรียนตลอดระยะเวลาที่จัดการเรียน
การสอน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

จริง สถานการณ์จริง จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเช่ียวชาญ หรือเรียนรู้จากการวิจัย
และบริการวิชาการเพิ่มขึ้น 

3. เน้นให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้ เรียน
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และน าองค์
ความรู้จากการวิจัยและบริการวิชาการ
มาต่อยอดในรายวิชาเรียนต่างๆ ของ
หลักสูตรให้มากขึ้น 

ทักษะทางปัญญา 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. อาจารย์ผู้สอนควรมอบหมายงานให้
ผู้เรียนค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น เพื่อฝึก
ทักษะการค้นคว้าหาองค์ความรู้จาก
แหล่งต่างๆ และสร้างประสบการณ์ใน
การแสวงหาความรู้ตามแหล่งข้อมูลที่
เช่ือถือได้รวมถึงการสะท้อนแนวคิดจาก
งานท่ีได้รับมอบหมาย 
2.อาจารย์ผู้สอนควรจัดการเรียนเรียน
การสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น เช่น การใช้กรณีศึกษา เป็น
ต้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

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

1. อาจารย์ผู้สอนควรมีการมอบหมายงาน
ให้นักศึกษาท าเป็นกลุ่ม โดยจัดให้มีการ
ประชุมกลุ่มเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่ใน
การท างานของแต่ละคนและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น พร้อมทั้ งมอบหมายให้
นักศึกษาร่วมกันค้นหาและระบุอุปสรรค/
ปัญหา และแนวทางแก้ไขในระหว่างการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่ อ ส า รและกา ร ใ ช้ เ ทค โน โ ลยี
สารสนเทศ 

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

1. อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานทั้งราย
กลุ่ม และรายบุคคลเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะของตนเองเพิ่ม
มาก 
2. อาจารย์ผู้สอนสร้างช่องทางหรือการ
สนับสนุนให้ผู้เรียนไดฝ้ึกใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาที่ทันสมัย เช่น การใช้ห้องเรียน
เสมือน LMS, Classstart และ Google 
classroom เพื่อส่งงาน ประสานงาน 
ซักถามข้อสงสัย หรือค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
เอกสารที่ผู้สอน upload ไว้ให้ 
3 .  อาจารย์ ผู้ สอนมอบหมาย โ จทย์
กรณีศึกษา/สถานการณ์สาธารณสุข 
เพื่อให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข
เพิ่มมากข้ึน 

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 1. อาจารย์ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
มี โ อก าส เ รี ย น รู้ จ า กแห ล่ ง เ รี ย น รู้ ที่

1. หลักสูตรฯ ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรมีการเชิญ
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

หลากหลาย โดยเฉพาะจากประสบการณ์
ตรงหรือสถานการณ์จริง ควบคู่ไปกับการ
เรียนในช้ันเรียน 
2. หลักสูตรควรส่งเสริมให้นักศึกษาการ
ออกสังเกตการณ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนลงพ้ืนท่ีเพื่อปฏิบัติงานจริง อันจะ
เป็นการเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาชีพให้แก่
ผู้เรียน 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงมาบรรยาย หรือ
น าผู้เรียนไปศึกษาดูงานจากสถานที่จริง 
หรือให้อาจารย์ผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ขอบข่ายการปฏิบัติงานจริงจาก
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
2 .  ห ลั ก สู ต ร ฯ  จั ด ใ ห้ มี ก า ร อ อ ก
สังเกตการณ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานจริงก่อนการฝึก
ออกประสบการณ์ทางวิชาชีพในภาค
การศึกษาสุดท้าย 
3. หลักสูตรฯ จัดให้มีโครงการบริการ
วิชาการสู่ชุมชน (รอบมหาวิทยาลัยฯ ) ใน
แต่ละภาคเรียน 

 
8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

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

 8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ : ไม่มี 
 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ: ไม่มี 
 

9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือ

เข้าร่วม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

อาจ
ารย์ 

บุคลา
กร
สาย
สนับ
สนุน 

เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ 
“สุขภาพจิต
นานาชาติ ครั้งที่ 
18 ประจ าปี 
2562 โลก
เปลี่ยนไป: มิติใหม่
สุขภาพจิต 
(Mental Health 
in a Change 

1  ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้รับองค์ความรู้สุขภาพจิตที่ทันสมัย มีการเปลี่ยนแปลงแนวคดิ
ใหม่ๆ ประสบการณ์การด าเนินงาน และเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านส่งเสริม
ปูองกัน บ าบัดรักษาและฟื้นฟสูมรรถภาพสุขภาพจิต รวมถึงสร้างและขยายเครือข่ายการ
ด าเนินงานอันจะส่งผลให้การพัฒนาสุขภาพจติมีความก้าวหน้ามากยิ่งข้ึน ตลอดจนการ
น าไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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กิจกรรมที่จัดหรือ
เข้าร่วม 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

อาจ
ารย์ 

บุคลา
กร
สาย
สนับ
สนุน 

World: The 
New 
Challenges)” ใน
วันท่ี 12 – 13 
กรกฎาคม 2562 
ณ โรงแรมดิเอม็
เพรส เชียงใหม,่ 
จังหวัดเชียงใหม ่
เข้าร่วมการ
ประชุม 
“หาดใหญ่วิชาการ
ระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 
10” ในวันท่ี 12 – 
13 กรกฎาคม 
2562 ณ 
มหาวิทยาลยั
หาดใหญ ่
 

2  ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มโีอกาส เผยแพรผ่ลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลีย่นองค์ความรู้ 
ตลอดไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ดา้นการวิจัย เกิดการสรา้งแรงกระตุ้นให้เกดิแนวคิด
ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวจิัยใหม่ ๆ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยั
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก  ตลอดจนการน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร 

เข้าร่วมประชุม 
“โครงการ
จริยธรรมและ
กฎหมายกับผู้
ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชน รุ่น 1 ปี 
2562” ในวันท่ี 1-
2 สิงหาคม 2562  
ณ โรงแรมลีการ
เด้น จังหวัด
สงขลา  

3  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพได้ด้วยความมั่นใจ มี
ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกีย่วข้องในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพได้ด้วยความมั่นใจ มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในหลักจรยิธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตหิน้าท่ีทางวิชาชีพเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปุวยหรือ
ผู้รับบริการสาธารณสุขได้อย่างแทจ้ริง รวมทั้งลดความเสี่ยงของผู้ประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนในการปฏิบัติหนา้ที่ท่ีอาจเกิดความผิดพลาดจากหลักธรรมและ
กฎหมาย 

เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งท่ี 
2 “มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

2  ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มโีอกาส เผยแพรผ่ลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลีย่นองค์ความรู้ 
ตลอดไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ดา้นการวิจัย เกิดการสรา้งแรงกระตุ้นให้เกดิแนวคิด
ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวจิัยใหม่ ๆ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยั
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก  ตลอดจนการน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

106 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

กิจกรรมที่จัดหรือ
เข้าร่วม 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

อาจ
ารย์ 

บุคลา
กร
สาย
สนับ
สนุน 

นวัตกรรม
สร้างสรรคส์ังคม” 
ในวันท่ี 5-6 
สิงหาคม 2563  
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 
เข้าร่วมประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 
ประจ าปี 2562 
พลังพยาบาลกับ
อนาคตพยาบาล
ไทยในยุค 4.0: 
สังคม
ปัญญาประดิษฐ์ 
ในวันที่ 21-22 
พฤศจิกายน 
2563 ณ 
วิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี จักรีรัช 
จังหวัดราชบุร ี
(บันทึกข้อความที่ 
ควท.ส.บ. 
565/2562) 

1  ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มโีอกาส เผยแพรผ่ลงานวิจัย ถ่ายทอดและแลกเปลีย่นองค์ความรู้ 
ตลอดไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ดา้นการวิจัย เกิดการสรา้งแรงกระตุ้นให้เกดิแนวคิด
ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวจิัยใหม่ ๆ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยั
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก  ตลอดจนการน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร 

เข้าร่วมเข้าร่วม
ประชุมโครงการ
อบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเข้า
สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  ในวันท่ี 
27 พฤศจิกายน 
2562  ณ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสงขลา (ค าสั่ง 
มรภ.สข.ท่ี 
3738/2562) 

4  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2560 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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กิจกรรมที่จัดหรือ
เข้าร่วม 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

อาจ
ารย์ 

บุคลา
กร
สาย
สนับ
สนุน 

เข้าร่วมอบรม
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
พัฒนาหลักสตูร
แบบอิง
สมรรถนะ” ใน
วันท่ี 11 ธันวาคม 
2562 ณ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสงขลา (ค าสั่ง 
ควท.ที่ 
617/2562) 

5  ผู้เข้าร่วมอบรมไดร้ับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสตูรแบบอิงสมรรถนะ 
และน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสตูร 

เข้าร่วมประชุม
วิชาการประจ าปี
ด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัย  
ในวันท่ี 13 
ธันวาคม 2562 ณ 
โรงแรมลีการเด้น 
จังหวัดสงขลา 
(บันทึกข้อความที่ 
317/2562) 

2  ผู้เข้าร่วมประชุมไดร้ับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการในระดับภูมิภาค ตลอดจนการด าเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยแม่ข่าย  

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การ
เสรมิสร้างความรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ฯ” ในวันท่ี 15 
มกราคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสงขลา (ค าสั่ง 
ควท.ที่ 5/2563) 

5  ผู้เข้าร่วมอบรมไดร้ับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคณุภาพ
การศึกษาของ สกอ. และน าไปใช้ในการจัดท ารายงานประจ าปีการประกันคณุภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร 

เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
เครือข่าย

2  ผู้เข้าร่วมอบรมไดร้ับความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านการวจิัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีตลอดจนการน าความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน
ในรายวิชา 4943802 การวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์ และ รายวิชา 4944803 ปัญหา
พิเศษทางสาธารณสุข 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

108 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

กิจกรรมที่จัดหรือ
เข้าร่วม 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

อาจ
ารย์ 

บุคลา
กร
สาย
สนับ
สนุน 

สถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้ ครั้งท่ี 5 
ประจ าปี 2563 
(The 5th Nation 
Science and 
Technology 
Conference - 
NSCIC 2020) ใน
วันท่ี 6 -7
กุมภาพันธ์ 2563 
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย 
วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 
เข้าร่วมประชุม
วิชาการงาน 
“PSU Research 
Expo 2020”  ใน
วันท่ี 14 
กุมภาพันธ ์2563 
ณ 
มหาวิทยาลยัสงข
ลานครินทร ์                  
(บันทึกข้อความที่ 
43/2563) 

4  ผู้เข้าร่วมประชุมไดร้ับความรู ้ความเข้าใจและประสบการณด์้านการวิจัย ตลอดจนการน า
ความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอนในรายวิชา 4943802 การวิจัย
ทางสาธารณสุขศาสตร์ และ รายวชิา 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 

เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง 
“จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย”์ ใน
วันท่ี 16-17 
มีนาคม 2563 ณ 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฎสงขลา 
(บันทึกข้อความ 
สวพ ว.
0025/2563) 

4  ผู้เข้าร่วมอบรมไดร้ับความรู ้ความเข้าใจในเรื่องหลักจริยธรรมการวิจยัในมนุษย์และทราบ
วิธีปฏิบัติในการเสนอขอโครงการวิจัยการพิจารณารับรองจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
ตลอดจนการน าความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา 
4943802 การวิจัยทางสาธารณสขุศาสตร์ และ รายวิชา 4944803 ปัญหาพิเศษทาง
สาธารณสุข 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

110 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมี

การปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญคือ           
(1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียนระบบ
ประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตรประกอบด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียนเพื่อให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้ง
การวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์และมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญและส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร 
ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่
เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ  โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ใน
การรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่  โทรศัพท์ : 086-4502345 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่  โทรศัพท์ : 086-4502345 
 : นางสุณี เพ็ชรนลิ   โทรศัพท์ : 087-2979404 
 
เกณฑ์การประเมิน   

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

การก ากับ
ติดตามและ

- มีระบบมีกลไก 
- ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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(0) (1) (2) (3) (4) (5) 
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

 - มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

  

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/

พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

กระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีได้ชัดเจน 

ผลการด าเนินงาน 
 จากหลักคิดในการออกแบบหลักสูตรค านึงถึงสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ก าหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามรายละเอียด ดังนี้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของค าอธิบายรายวิชา ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ แล้วน าไปสู่การปฏิบัติ จากนั้นจึงให้นักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง หากผ่านการ
ประเมินจึงน าไปใช้ต่อไป หากไม่ผ่านต้องพิจารณาปรับปรุงใหม่ จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการโดยมีเปูาหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาให้มีความทันสมัย มีความลุ่มลึกและมีเนื้อหาเหมาะกับเวลา 
พบว่ามีการปรับปรุงระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้มีหนังสือมาขอความอนุเคราะห์โดยขอให้หลักสูตรฯ จัดส่งตัวอย่างหลักสูตร 
(มคอ.2) ตัวอย่างการจัดท า มคอ.3 4 5 6 และรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร (มคอ.7) 
เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ส าหรับการแนะน าหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ขอให้สภาฯ รับรองหลักสูตร หรือที่ขอให้สภาให้
ค าแนะน าในการจัดท าหลักสูตร 
 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จ.ปัตตานี โดยหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ได้มีหนังสือมาขอความอนุเคราะห์โดย
ขอให้หลักสูตรฯ จัดส่งตัวอย่างแนวการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกฝึประสบการณ์ ของหลักสูตรฯ และ
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ของหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ในวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 
 

ผลการด าเนินงาน 
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
เป้าประสงค ์(G) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560) เป็น
หลักสูตรที่มีความทันสมัยและลุ่มลึกในศาสตร์ทางสาธารณสุขชุมชน มีการบริหารจัดการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชา
พื้นฐานสาธารณสุข วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาเฉพาะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อสนองตอบความต้องการของ
นักศึกษา ตลาดแรงงาน ความต้องการของประเทศ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตลอดจนมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 โดยท าให้หลักสูตรได้ก าหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 
การวางแผน (P) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ 
757/2559) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เป็นหลักสูตร



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

112 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการด าเนินงาน 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน ความต้องการของประเทศ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีขั้นตอนการปรับปรุง ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการศึกษา/ส ารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็น ความต้องการ และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากนักศึกษา นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน แหล่งฝึกประสบการณ์
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการท าแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ มคอ. 7 ตลอดจน
ภาวะการมีงานท าของศิษย์เก่า เพื่อน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับฝุายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พิจารณาการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร ตามมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบ
รายวิชาทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ และจ านวนหน่วยกิตจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อออกแบบให้รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 มีความก้าวหน้าทางวิชาการ ตรงความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของค าอธิบาย
รายวิชาให้เหมาะสมกับชื่อวิชาและจ านวนหน่วยกิต โดยหลักสูตรได้พิจารณาเนื้อหาที่ก าหนดในรายวิชาให้ครอบคลุม
ครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน และตามจุดเน้นที่หลักสูตรต้องการ มีความลึกในสาขาวิชาและไม่มีความซ้ าซ้อนของเนื้อหา 
การร่วมกันพิจารณากลุ่มวิชาที่มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ตลอดจนการใช้ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรฯ 
เพื่อจัดล าดับการเปิดรายวิชาก่อน-หลังได้อย่างเหมาะสม อันจะเอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 
นอกจากนี้ยังร่วมกันจัดแผนการเรียนของนักศึกษาตลอดหลักสูตรไว้ เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรอีกด้วย เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ การท างาน และการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน (Professional of Community-
Public Health) จากสภาการสาธารณสุขชุมชน (Council of Community-Public Health) ในอนาคต 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์
ด้านสาธารณสุขศาสตร์/สาธารณสุขชุมชน จ านวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับปรัชญา เปูาประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่ควรเพิ่มเติมและควรปรับปรุง การยุบรวมรายวิชา การเพิ่มรายวิชา 
ปรับลด-เพิ่มหน่วยกิต ค าบรรยายรายวิชา รวมถึงการเปิดรายวิชาตามล าดับก่อนหลัง 

5. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการปรับปรุง จึงยื่นต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้ความเห็นชอบ และยื่น
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อขอรับรองหลักสูตร และเริ่มรับ
นักศึกษา ในปี พ.ศ. 2560 

 
การด าเนินการ (D) 

หลักสูตรได้ด าเนนิการตามแผนได้วางไว้ดังนี้ 
1. ด าเนนิการศึกษา/ส ารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็น ความตอ้งการ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จาก

นักศึกษา นักเรียนกลุ่มเปาูหมาย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบนั แหล่งฝึกประสบการณ์หรือหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ผา่นการท าแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ มคอ. 7 ตลอดจนภาวะการมีงานท า
ของศิษย์เก่า 

2. ด าเนินการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร ตามมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1 โดย
การศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบรายวิชาทัง้ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ และจ านวนหน่วยกิตจากส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ในประเทศ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของค าอธบิายรายวชิาให้เหมาะสมกับชื่อวิชาและ

จ านวนหน่วยกิต 
4. ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่

เก่ียวข้อง 
5. ด าเนนิการยื่นหลักสตูรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2559 
 

การประเมินผลการด าเนินการ (C) 
คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้ด าเนินการ ท าการประเมินผลโดย

วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และหรือวิธีการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว พบว่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 มีโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องเรียนทั้งหมด 139 หน่วยกิต 
เพิ่มเติมจากหลักสูตรเดิม 13 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 

1. หมวดศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ และได้ผ่านการวิพากษ์รายวิชาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการโดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และยังมีการก าหนดรายวิชาใน
หมวดศึกษาทั่วไปที่สามารถตอบอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นรายวิชาบังคับเรียนอีกด้วย 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต โดยรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดนี้เป็นรายวิชาที่ทางหลักสูตรได้
พัฒนาขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงใน
ศาสตร์สาขาสาธารณสุข และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมี
ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อยคือ 

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

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานสาธารณสุข จ านวน 30 หน่วยกิต จาก 10 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาชีวสถิติ หรือวิจัยทาง
สาธารณสุข 2) กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด 3) กลุ่มวิชาการบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ 4) กลุ่มวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อม 5) กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6) กลุ่มวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบวิชาชีพ 7) กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 8) กลุ่มวิชาการตรวจประเมิน การบ าบัดโรคเบื้องต้น การ
ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ปุวยเพื่อการส่งต่อและการฟื้นฟู 9) กลุ่มวิชาการปูองกันและควบคุมโรค การควบคุมปัจจัยที่ท าให้เกิด
โรค และ 10) กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา “สาธารณสุขชุมชน” เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จาก 5 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1) กลุ่ม
รายวิชาส่งเสริมการเรียนรู้ และการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 2) กลุ่มรายวิชาการประยุกต์การตรวจประเมินสุขภาวะและการ
บ าบัดรักษาโรคเบื้องต้น 3) กลุ่มรายวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพชุมชน 4) กลุ่มรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารด้านสุขภาพชุมชน และ 5) กลุ่มรายวิชาวิจัยหรือโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต เป็นหมวดที่ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรตามความ
ถนัดและความสนใจเพื่อให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพปัจจุบันและอนาคต โดยต้องเป็นรายวิชา
ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนแบบไม่
นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร อาจจะเป็นวิชาที่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับวิชาเฉพาะด้าน
ตามหลักสูตร 
 
การน าไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาต่อ (A) 

คณะกรรมการหลักสูตรน าข้อสรุปที่ได้จากการประเมินผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรจากการปรับปรุง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

114 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการด าเนินงาน 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 มาวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป โดย
กระบวนการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพที่จะท าให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ และ
สามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต เพราะในการปรับปรุงหลักสูตรรอบที่ผ่านมา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พุทธศักราช 2556 ตลอดจนการใช้ร่าง มคอ. 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ของสภาคณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์แห่งประเทศไทย มาเป็นแนวทางให้การก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร ตลอดจนการวิพากษ์หลักสูตร ทั้งศิษย์
เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางสาธารณสุขที่หลากหลาย เช่น จากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น และองค์กรต่าง ๆ มาร่วมออกแบบหลักสูตร ทั้งนี้เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ตรงกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิตที่แท้จริง 

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรควรมีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภาการสาธารณสุขชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/ออกแบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
รวมทั้งการน ามาวางแผนในการติดตามผลการด าเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
การปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ 
เป้าประสงค ์(G) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 มีการควบคุม
ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยเท่าทันความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนการบริหาร
จัดการเปิดรายวิชา เพื่อสนองตอบความต้องการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน ความต้องการของประเทศ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ตลอดจนมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556  โดยมีการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาสาธารณสุขชุมชน ดังนี้  

 
การวางแผน (P) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 มี
วางแผนการควบคุม ก ากับหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันศาสตร์สาขาสาธารณสุขชุมชน ดังนี้ 

1. ในรายวิชาต่าง ๆ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้ทันสมัยและครอบคลุมโดยค านึงถึงชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และความก้าวหน้า
ของศาสตร์ในรายวิชานั้น ซึ่งจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
และ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) และภายหลังจากการจัดการ
เรียนการสอนเสร็จสิ้น อาจารย์ผู้สอนต้องด าเนินการจัดท า มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ( Course 
Report) หรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) (มคอ.6) เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่จะเปิดให้นักศึกษาได้ศึกษาในครั้งต่อไป หรือเสนอแนะเพื่อให้หลักสูตร
ด าเนินการแก้ไข ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเองได้หรือต้องการขอรับการสนับสนุนจากหลักสูตร 

2. ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะด าเนินการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (Programme Report) เพื่อสรุป ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรยังมี
การด าเนินการประเมินตนเองและรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ซึ่งก็จะท าให้หลักสูตรรับทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป และในกรณีที่จ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระต่าง ๆ ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยใน
ศาสตร์และครอบคลุมมากขึ้น หลักสูตรก็สามารถด าเนินการขอปรับปรุงรายละเอียดตามแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร (สมอ.08) ได้ ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมี
ระบบและกลไกการด าเนินการตามหัวข้อการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
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ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินการ (D) 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มี
ด าเนินการด้านวางปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาสาธารณสุขชุมชน ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ด าเนินการปรับปรุงและจัดเตรียมเนื้อหาส าหรับการจัดการเรียนการสอนให้
ทันสมัยและครอบคลุมชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และความก้าวหน้าของศาสตร์สาขาสาธารณสุข
ชุมชนตามขอบเขตของรายวิชานั้น ๆ ซึ่งปรากฏอยู่ใน มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.4 รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า 
มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อสรุป ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตร ตลอดจนการด าเนินการประเมินตนเองและรับการ
ตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การทบทวนจุดแข็งและ
จุดอ่อนของตนเอง รวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาสาระต่าง ๆ ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยในศาสตร์สาธารณสุขชุมชนตาม
แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ได้ 

 
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

ด้านการประเมินผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
สาธารณสุขชุมชนในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมานั้นมีรายละเอียดการประเมินผล ดังนี้  

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีรายวิชาที่เปิดสอนของในปีการศึกษา 
2561 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1-2 ทั้งสิ้นจ านวน 35 รายวิชา พบว่า อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชามีการเตรียม
เนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและครอบคลุม มีจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ที่ระบุไว้ รวมถึงการจัดท า มคอ.5  รายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา และ มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ดังเช่น รายวิชา 
4942503 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข มีการใช้กฎหมายใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพมาเป็นส่วน
หนึ่งของการจัดการเรียนการสอน, รายวิชา 4951104 การสาธารณสุข ผู้สอนได้ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุขในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการเพิ่มองค์ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ความเคลื่อนไหวของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน การขึ้นทะเบียน
สมาชิก และการเตรียมตัวสอเป็นต้น 

2. หลักสูตรมีการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งพบการจัดการเรียนการสอน
ทันสมัยและหลากหลาย เช่น การเชิญวิทยากรภายนอก การน านักศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังเช่น รายวิชา 4914801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุข
ชุมชน ซึ่งมีการลงมือฝึกฝนปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือชุมชน 109 เครื่องมือ (ชิ้น), รายวิชา 4943203 เวช
ศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน มีการทดลองช่วยเหลือผู้ปุวยทางเวชศาสตร์ฟิ้นฟูโดยการจ าลองสถานการณ์
ในผู้ปุวยกลุ่มต่าง ๆ เช่น การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยและผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว  การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ปุวยระบบประสาทและกล้ามเนื้อ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยโรคหัวใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยโรคปอด การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยจิตเวช และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวยยาเสพติด เป็นต้น  
 
การน าไปปฏิบัติหรือพัฒนาต่อ (A) 

จากผลการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ในปี
การศึกษา 2561 ที่ผ่านมา พบว่าอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชามีการเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัยและครอบคลุม ตลอดจนการด าเนินการจัดท า มคอ.3,4 และ มคอ.5,6 ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ควรมีการจัดท าการ
ควบคุมก ากับติดตามโดยหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ หลักสูตรจะต้องหารูปแบบการส่งเสริม ควบคุม



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
ก ากับให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
ด้วย ตลอดจนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายในทุกรายวิชา ทั้งนี้มักจะเป็นรายวิชาเดิม ๆ ใน
กิจกรรมนั้น ๆ 

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรควรมีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภาการสาธารณสุขชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/ออกแบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
รวมทั้งการน ามาวางแผนในการติดตามผลการด าเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2563 ต่อไป เพื่อมีความ
ทันสมัยก้าวหน้าทันวิทยาการต่าง ๆ ในทางวิชาชีพ และการสร้างโอกาสให้นักศึกษาทางด้านประสบการณ์ การท างาน 
ตลอดจนการเป็นนักสาธารณสุขชุมชนที่ชอบธรรมตามกฎหมายและวิชาชีพในอนาคต โดยได้มีการวิจัยเรื่องการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 (วรพล หนูนุ่น และคณะ, 2563) ซึ่งพบว่าในการด าเนินการปรับปรุงหลักสตูรให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของท้องถิ่นที่เป็น พหุวัฒนธรรม อีกทั้งยังคงให้ความส าคัญในการมุ่งให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของ
หน่วยงานที่จะใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ต้องค านึงถึงอนาคตที่จะมีกรอบการท างานเพิ่มมากขึ้นในหน่วยงานเอกชน และภาคประชาชน มีข้อมูลจากนักศึกษา
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ความเห็นพ้องต้องกันสะท้อนให้หลักสูตรฯ ต้องปรับปรุงการผลิตบัณฑิต
โดยให้เน้นการตอบสนองต่อสังคมในอนาคต โดยมุ่งไปสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระให้มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากทิศทางการ
จ้างงานและการท างานในอนาคตจะเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การท างานอิสระ หรือการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
มากขึ้น แต่ทั้งหมดต้องยึดถือตามขอบข่ายและมาตรฐานวิชาชีพตามกรอบแห่งมาตรา 3 ใน พ.ร.บ.วิชาชีพฯ ไว้ด้วย และควรให้
เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในทุกกลุ่มเพศ ตลอดจนการใช้แบบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพเข้ามาเพื่อให้กลุ่มเปูาหมาย
รับรู้ตนเองมากขึ้นว่าถนัดอาชีพใดในอนาคต ควรรักษาคุณลักษณะของหลักสูตรส่วนดังกล่าวนี้ไว้ และให้เพิ่มความเข้มข้นใน
เรื่องการเรียนรู้จากชุมชน โดยเฉพาะการสื่อสารด้วยภาษาอาเซียนและภาษาถิ่นของชุมชน และการมีชุมชนเปูาหมายที่มีพันธะ
สัญญาต่อกันเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน ดังนั้นข้อเสนแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจึงต้องมีการ
เพิ่มเติมเพื่อเสริมสมรรถนะพร้อมใชห้ลังส าเร็จการศึกษาให้แก่บัณฑิต เช่นทักษะในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารสุขภาพ ทักษะ
การสื่อสารด้วยภาษามาเลย์ และทักษะในการส่งเสริมและปูองกันโรค ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติให้มาก
ขึ้นตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรควรสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยการส่ง
นักศึกษาออกไปสังเกตการท างานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในชุมชน รวมถึงให้นักศึกษาได้ออกไปสร้างสัมพันธภาพและมี
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนให้มากขึ้นด้วย  

และได้น าผลการวิจัยฯ ข้างต้นไปยกร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 (อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน)  
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
5.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฯ 2560) 
5.1-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
5.1-1-03 การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรฯ 
5.1-1-04 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (มคอ.1) 
5.1-1-05 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (มคอ.2) 
5.1-1-06 ธรรมนูญนักศึกษา คณาอาจารย์ และองค์กรภาคีเครือข่าย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
5.1-1-07 แผนยุทธศาสตร์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 10 ปี (2560 – 2569) 
5.1-1-08 แผนกลยุทธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 5 ปี (2560 – 2564) 
5.1-1-09 แผนปฏิบัติการประจ าปีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปี 2560 – 2562 
5.1-1-10 ฐานข้อมูลและแฟูมประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ครูพี่เลี้ยง วิทยากร 
5.1-1-11 ฐานข้อมูลนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้น าหรือตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ของหลักสูตรฯ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
5.1-1-12 แฟูมรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
5.1-1-13 รายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
5.1-1-14 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 – มคอ.6)  
5.1-1-15 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
5.1-1-16 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
5.1-1-17 ส าเนาหนังสือขอตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีจากสภาการสาธารณสุขชุมชน 
5.1-1-18 สรุปประเภท/กลวิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) 
              ปีการศึกษา 2562 
5.1-2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฯ 2564) 
5.1-2-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฯ 2564) 
5.1-2-03 การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรฯ (หลักสูตรฯ 2564) 
5.1-2-04 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (มคอ.1) (หลักสูตรฯ 2564) 
5.1-2-05 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (มคอ.2) (หลักสูตรฯ 2564) 
5.1-2-06 ธรรมนูญนักศึกษา คณาอาจารย์ และองค์กรภาคีเครือข่าย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
5.1-2-07 แผนยุทธศาสตร์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 10 ปี (2560 – 2569) 
5.1-2-08 แผนกลยุทธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 5 ปี (2560 – 2564) 
5.1-2-09 แผนปฏิบัติการประจ าปีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปี 2560 – 2562 
5.1-2-10 ฐานข้อมูลและแฟูมประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ครูพี่เลี้ยง วิทยากร 
5.1-2-11 ฐานข้อมูลนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้น าหรือตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ของหลักสูตรฯ 
5.1-2-12 แฟูมรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
5.1-2-13 รายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
5.1-2-14 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 – มคอ.6)  
5.1-2-15 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
5.1-2-16 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
5.1-2-17 ส าเนาหนังสือขอตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีจากสภาการสาธารณสุขชุมชน 
5.1-2-18 สรุปประเภท/กลวิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) 
              ปีการศึกษา 2562 
5.1-2-19 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (วรพล หนูนุ่น และคณะ, 2563) 
5.1.2.20 (ร่าง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 

ฉบับผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ าคณะ ควท. 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ
สาระของรายวชิาใน
หลักสูตร 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

5 ข้อ 
5 คะแนน 

   

 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.1 
จุดแข็ง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาที่มีความทันสมัยและลุ่มลึกในศาสตร์ทางสาธารณสุขชุมชน และสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา ตลาดแรงงาน ความต้องการของประเทศ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตลอดจน พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พุทธศักราช 2556 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

หลักสูตรควรมีการจัดสรรทรัพยากรในการปรับปรุงพัฒนาสาระรายวิชาให้มีความทันสมัยและลุ่มลึกในศาสตร์
อยู่เสมอ โดยการสร้างเครือข่าย ขยายความร่วมมือในระดับสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับภาค ระดับประเทศ และต่างประเทศ  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยนั้นควรด าเนินการให้ครอบคลุมทุกรายวิชา ซึ่ง
หลักสูตรจะต้องกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนติดตามและด าเนินการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

สื่อการจัดการเรียนการสอนมีไมม่าก และไม่ครบตามที่ควรจัดด าเนินการ 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิ ชา โดยค านึงถึงความรู้

ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมาย
ให้สอนในวิชานั้น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถ
จากผู้รู้จริงส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานพินธ ์
การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ
ค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การ
สอบปูองกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษากระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุค
ศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับ
การพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ
การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและใน
สถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ 
ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐานการเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้นในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ให้อธิบายกระบวนการหรือ
แสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ

จัดการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางวังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการ
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุตามเปูาหมาย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่  โทรศัพท์ : 086-4502345 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่  โทรศัพท์ : 086-4502345 
 : นางสุณี เพ็ชรนลิ   โทรศัพท์ : 087-2979404 
เกณฑ์การประเมิน 

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

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบมี
กลไก 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไมม่ีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
การก าหนดผู้สอน การก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
เป้าประสงค ์(G) 
 เมื่อการจัดท าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้รับความเห็นชอบและ
ด าเนินการเปิดรายวิชาแล้วคณะกรรมการหลักสูตรท าการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนเป็นส าคัญ 
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาความสามารถจากผู้รู้อย่างแท้จริง ตลอดจนมีระบบการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ/กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วน
ร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และความสามารถในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการบูรณาการกระบวนการ
บริการวิชาการ การวิจัย และสอดแทรกศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน ดังนี้ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
 
การวางแผน (P)  
 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีการก าหนดระบบและ
กลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางวังคม และการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีรายละเอียดของการด าเนินงาน ดังนี ้

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการจัดส่งรายวิชาต่าง ๆ ตาม
แผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนดไว้ในปีการศึกษา มายังหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อด าเนินการจัดอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา 

2. หลักสูตรด าเนินการจัดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการประชุมวางแผนร่วมกัน เพื่อจัดระบบการสอน จัด
อาจารย์ผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนการเรียน ค าอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรู้ความสามารถ ของผู้สอนที่
สอดคล้องกับแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งพิจารณาคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท างาน 
และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 

3. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อด าเนินการเปิดระบบให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นล าดับต่อไป และ
ด าเนินการแจ้งข้อมูลการจัดระบบการสอน พร้อมทั้งรายละเอียดของผู้เรียน เช่น รายชื่อ กลุ่มเรียน/ชั้นปี และตาราง
เรียน ไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อเตรียมการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.3 และ มคอ.4) โดยหลักสูตรก าหนดให้รายวิชาเดียวกันที่มีหลายกลุ่มเรียน หรืออาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้จัดท า
เพียงฉบับเดียวเพื่อควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 
และ มคอ.4) เพื่อจัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและทันสมัยโดยค านึงถึงชื่อรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต ความก้าวหน้าของศาสตร์ ในรายวิชา และครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแผนที่
กระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) ทั้ง 6 ด้านอันประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์และการสื่อสาร และ 6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ นอกจากนี้อาจารย์จะต้องออกแบบการสอนที่
ทันสมัยและหลากหลายอยู่เสมอ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของนักศึกษาระหว่างเรียนให้มีประสบการณ์ในการท างานและการประกอบอาชีพ เช่น จัดให้มีการเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาดูงาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการ
พัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เน้นการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้จากสภาพจริง 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านให้มีความเหมาะสมและ
ทันสมัยทัง้ด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมนิผล เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 6 
ด้านตามที่หลักสูตรก าหนดไว ้

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

7. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อเปิดภาคการศึกษา 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินการ (D) 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้ด าเนินการตามระบบและ
กลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่าหลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้โดยการน า
ข้อมูลจัดระบบการสอน จัดอาจารย์ผู้สอน แจ้งแก่ผู้สอนแต่ละรายวิชา แจ้งรายชื่อผู้สอนพร้อมกลุ่มเรียน/ชั้นปี แก่ส านัก
วิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตารางเรียนและชี้แจงท าความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ต่อผู้สอนด าเนินการท า มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งออนไลน์เข้าระบบก่อนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด และกรรมการประจ าหลักสูตรได้เน้นย้ าให้ผู้สอนหรือผู้สอนในรายวิชาเดียวกันจัดท ารายละเอียดของ  มคอ.3 
และ มคอ.4 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาและกิจกรรมให้มีความทันสมัย รวมทั้งให้อาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการทวน
สอบทั้งในส่วนของการทวนสอบข้อสอบก่อน และหลังการสอบในแต่ละครั้ง และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้าน
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยผ่านการพิจารณา
ของกรรมการประจ าหลักสูตร ซึ่งการจัดท าและการส่งของผู้สอนเป็นไปตามก าหนดทุกรายวิชา ก่อนการปฏิบัติการสอน
โดยในเนื้อหาสาระของรายวิชา ผู้สอนได้บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และงานวิจัย น าเนื้อหา
สาระที่ให้บริการวิชาการรวมทั้งการท างานวิจัยกับกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ มาสอดแทรกในการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
 
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 
 จากการด าเนินงานด้านการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. การจัดอาจารย์ผู้สอน พบว่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สามารถจัด
อาจารย์ผู้สอนได้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 และเป็นไปตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนดไว้ โดย
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรทุกท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน และจากการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน พบว่า ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ของหลักสูตร มีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีและดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50 – 5.00) ท าผลการประเมินคุณสมบัติอาจารย์
ผู้สอนกับรายวิชานั้น ๆ  
 2. อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ส่งเข้าระบบ TQF ออนไลน์ ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดและแจกให้นักศึกษาในวันแรก
ของการเปิดการเรียน ครบทุกรายวิชา แต่ประเด็นปัญหาที่พบคือ การพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 ที่ด าเนินการโดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตร บางครั้งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องให้อาจารย์ผู้สอนเข้า
มาอธิบายชี้แจง จนท าให้กระบวนการในการพิจารณาค่อนข้างล่าช้า  
 3. การจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร พบว่าอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมีการออกแบบการ
เรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น เช่น 4944312 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน ก าหนดให้นักศึกษาร่วมกัน
ออกแบบโมเดลโรงเรียนในฝัน รายวิชา 4943309 สุขาภิบาลอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค  การออกแบบการเรียน
การสอนโดยให้ผู้เรียนได้ร่วมปฏิบัติการหาสารปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งได้ตัวอย่างของอาหารจากแหล่ง/ร้านอาหารที่
นักศึกษาบริโภคในรายวิชา 4941303 การส่งเสริมสุขภาพ ก าหนดให้นักศึกษาศึกษาประวัติความเป็นมาของการส่งเสริม
สุขภาพโลกจากบทเรียนออนไลน์รายวิชา รายวิชา 4941702 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข 
ก าหนดให้นักศึกษาออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารสุขภาพชุมชน รายวิชา 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทาง
สาธารณสุขศาสตร์ ก าหนดให้นักศึกษามีออกสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในหน่วยบริการสาธารณสุข ตั้งแต่ปีชั้นปีที่  1 – 
3 เพื่อสร้างประสบการณ์และความพร้อมทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยภายหลังจบการสังเกตการณ์ 
นักศึกษาต้องกลับมาสัมมนาเพื่อสะท้อนสิ่งที่รู้และส่วนขาดของตนเอง ตลอดจนประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา 3 มุมมอง ได้แก่ ตนเอง หน่วยบริการสาธารณสุข และหลักสูตร อันจะส่งผลให้การลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 
4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนมีการน าสื่อ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น LMS, Classstart และ Google Classroom มาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาด้วย 
 
การน าไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาต่อ (A) 
  จากการด าเนินงานด้านการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน สามารถสรุปข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปปฏิบัติและพัฒนาต่อดังนี้ 
 1. การพิจารณารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) 
ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอให้ด าเนินการพิจารณา และหากมีข้อสงสัยใด อาจารย์ผู้สอน
สามารถอธิบายชี้แจงได้เพื่อความเข้าใจตรงกัน  
 2. การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องค้นหากระบวนการ/กลวิธีส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายให้มากขึ้น ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
แผนที่กระจายความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และสามารถท าให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปต่อยอดทางด้านวิชาการและการท างาน/การประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก ากับให้อาจารย์
ผู้สอนมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนน าผลจากการประเมินของนักศึกษา และเสียงสะท้อนกลับจากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 

ทั้งนี้ หลักสูตรได้ออกแบบการจัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ประจ าภาคการศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางและความต้องการ
ของหลักสูตรฯ ในการบูรณาการเพื่อการตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ  รวมถึงการร่วมกันจัดท า 
มคอ.3 มคอ.4 รายวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการหลักสูตรฯ  
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค ์(G) 
 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สามารถ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
พัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เน้นการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้จากสภาพจริง 
 
การด าเนินการ (D) 
 อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เน้นการใช้ปัญหา
เป็นฐาน เพื่อก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้จากสภาพจริงให้กับนักศึกษา 
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนารูปแบบและการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับกระบวนการการวิจัย จ านวน 8 เร่ือง  

ได้แก ่
 1.1 เรื่อง Quality of life in patients attending substance abuse treatment. A study in 

Songkhla province, Thailand. มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 494323 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุข
ชุมชน โดยน าผลมาใช้ประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบ าบัดผู้ปุวยเวชศาสตร์ในกลุ่มผู้ปุวยยาเสพติด  ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปุวยยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตจากประเมินตนเองด้านสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นต่ าที่สุด ดังนั้นในการ
บ าบัดฯผู้ปุวยกลุ่มนี้จึงควรค านึงถึงด้านสังคมด้วย นอกเหนือจากการดูแลทางกายด้วยขั้นตอนการถอนพิษยา  

1.2 เร่ือง ต้นทุนการบ าบัดรักษาผู้ปุวยเวชศาสตร์ฟื้นฟูระยะเฝูาระวัง โรงพยาบาลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า 
จังหวัดสงขลา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 494323 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน โดยน า
ผลการวิจัยมาขยายประกอบการอธิบายในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทน า หัวข้อพันธกิจทางการแพทย์ อันประกอบด้วย 
การส่งเสริมสุขภาพ (promotion), การปูองกัน (prevention), การรักษา (curation) และการฟื้นฟูสภาพ 
(rehabilitation) 

1.3 เรื่อง ต้นทุนความเจ็บปุวยของผู้ปุวยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานบริการของรัฐ 
กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 494323 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน 
โดยมีรายละเอียดในการน าเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาเรียนรู้แบบการท า Timeline ความเป็นมาของงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ในระดับโลกและระดับประเทศ รวมถึงการน าผลการทบทวนวรรณกรรมด้านการบ าบัดรักษาผู้ปุวยยาเสพติดมาใช้
ประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบ าบัดผู้ปุวยเวชศาสตร์ในกลุ่มผู้ปุวยยาเสพติด และรายวิชา 4944803 
ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข เพื่อเป็นตัวอย่างในการน าเสนอ/การสอบเค้าโครงวิจัย ตลอดจนการขอจริยธรรมในมนุษย์ 
การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 

1.4 เร่ือง สุขภาพจิตของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 494323 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน โดยน ามาประกอบการอธิบาย
นักศึกษา ภายหลังการในการทดลองช่วยเหลือผู้ปุวยทางเวชศาสตร์ฟิ้นฟูโดยการจ าลองสถานการณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้สูงอายุ  

1.5 เรื่อง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา 494323 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน โดยน ามาประกอบการอธิบายนักศึกษา 
ภายหลังการในการทดลองช่วยเหลือผู้ปุวยทางเวชศาสตร์ฟิ้นฟูโดยการจ าลองสถานการณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ปุวย 
โรคปอด 

1.6 เร่ือง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้ให้บริการทางเพศในการลดความ
ต้องการใช้สารเสพติด บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 4944803 ปัญหาพิเศษ
ทางสาธารณสุข เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

1.7 เรื่องความรู้เท่าทันสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข เพื่อเป็น
ตัวอย่างประกอบการด าเนินงานวิจัยเชิงปริมาณ 

1.8 เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบในการวัดประเมิน "ชุมชนรู้เท่าทันทางสุขภาพ” มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 4944803 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

2. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับกระบวนการการบริการวิชาการ  
จ านวน 3 โครงการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน เช่น ในรายวิชาพัฒนาสุขภาพชุมชน และการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุขศาสตร์ 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับกระบวนการท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมจ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสาสุข  อนึ่งการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธ รรมดังกล่าวข้างต้น
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ผลการด าเนินงาน 
ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ดังนี้ 

1. ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 1.1 นักศึกษามีคุณลักษณะของการเป็นผู้น าทางวิชาชีพสาธารณสุขที่มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม 

และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
1.2 นักศึกษาสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ การสังเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพของชุมชนได้

อย่างเป็นองค์รวม 
1.3 นักศึกษาสามารถวางแผน แก้ปัญหา และปฏิบัติงานสาธารณสุขร่วมกับชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่

เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ  
1.4 นักศึกษามีความสามารถในการให้บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพแก่

ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้ 
1.5 นักศึกษามีทักษะกระบวนการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการสื่อสาร และใช้

เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผลที่เกิดกับอาจารย์ผู้สอน 

 2.1 อาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
ได้หลากหลายมิติมากข้ึน  

2.2 ท าให้อาจารย์ผู้สอนเป็นที่ยอมรับ และเกิดความเข้มแข็งในการท างานร่วมกับกับองค์กร/หน่วยงาน ที่
เก่ียวข้อง/ชุมชน 

 3. ผลที่เกิดกับหลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัย  
 3.1 เกิดการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่หลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัย เนื่องจากกิจกรรมบูรณาการการ

เรียนการสอนดังกล่าว ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการปฏิบัติ และน าไปสู่การใช้ประโยชนจ์ริงในการให้บริการสาธารณสุข เพื่อ
การพัฒนาสุขภาพในชุมชน  

3.2 เป็นการประชาสัมพันธใ์ห้ชุมชนรู้จักมหาวิทยาลยัมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการน าเสนอหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์ ตลอดจนนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ชุมชน ซึ่งจะเพิ่มโอกาสการมีงานท าของ
นักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง 

 
การน าไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 จากผลการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของอาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาต่าง ๆ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมและก ากับให้อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นรูปธรรมในรายวิชาของตนเอง
ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ยังคงพบว่าเป็นรายวิชาเดิมที่มีการบูรณาการ 

2. การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องค้นหากระบวนการ/กลวิธีส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายให้มากขึ้น ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
แผนที่กระจายความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และสามารถท าให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปต่อยอดทางด้านวิชาการและการท างาน/การประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการก ากับให้อาจารย์
ผู้สอนมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุ บ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 

3. การส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนน าผลการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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4. หลักสูตรควรมีการสร้างสัมพันธภาพ การจัดตั้งกับเครือข่ายในชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การข้อตกลง
ความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน (Memorandum of Understanding: MOU) ส าหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้
ในรายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตอย่างเป็นรูปธรรม เช่นการก าหนดพื้นที่ปฏิบัติการทาง
สาธารณสุขชุมชนมในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น ต าบลเขารูปช้าง , พะวง, เกาะแต้ว อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา เป็นต้น 

ทั้งนี้ หลักสูตรได้ออกแบบการจัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจ าภาค
การศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางและความต้องการของหลักสูตรฯ ในการบูรณา
การเพื่อการตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการร่วมกันจัดท า มคอ.3 มคอ.4 รายวิชาต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของอาจารย์ผู้สอน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ผู้สอน และ
คณะกรรมการหลักสูตรฯ 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
5.2-1-01 บันทึกข้อความขอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 1/2562, 2/2562 
5.2-1-02 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และ

การประเมินผล 
5.2-1-03 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
5.2-1-04 ระบบ TQF ออนไลน์ ของส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
5.2-1-05 รายรายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
5.2-1-06 ผลการประเมินความพึงพอใจตอ่การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.2-1-07 ตัวอย่างรายวชิาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย 
5.2-1-08 รายวิชาที่มีการใช้สื่อเทคโนโลยทีี่ทันสมัย เช่น LMS, Classstart, Google Classroom 
5.2-1-09 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ
การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

3 ข้อ 
3 คะแนน 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

   

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสามารถด าเนินการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนสอดคล้องตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 หลักสูตรออกแบบก าหนดอาจารย์ผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบที่เป็นรูปธรรมขึ้น เช่น การพัฒนาระบบการส่ง มคอ.ได้ทันเวลา 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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จุดที่ควรพัฒนา 
 แม้ว่าหลักสูตรฯสามารถด าเนินการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนสอดคล้องตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 
แต่เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในรายวิชาต่าง ๆ ยังมีน้อย และมักเป็นรายวิชาเดิม 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะการด าเนินงานให้แก่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งจะท าให้
อาจารย์ผู้สอนมองเห็นความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 
 2. หลักสูตรควรจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ก่อนท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 
และ มคอ.4) เพื่อก าหนดและส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการในกลุ่มรายวิชา หรือทุกอาจารย์ผู้สอน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ (P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูล

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอนและน าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมิน
ตนเองเป็น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการ
เรียนรู้ (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อ
จุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของนักศึกษาการ
จัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ 
ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการ
ประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช้วิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบตัิงานในโลกแห่งความ
เป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถ
แก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่
แท้จริงของนักศึกษาส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบ
ประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพด้วยในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้
ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 

มคอ.6 และ มคอ.7) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่  โทรศัพท์ : 086-4502345 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่  โทรศัพท์ : 086-4502345 
 : นางสุณี เพ็ชรนลิ   โทรศัพท์ : 087-2979404 
 
เกณฑ์การประเมิน   

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

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ มี
กลไก 

- ไม่มีการน า
ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน 

เป็นรูปธรรม 
- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน 
เป้าประสงค ์(G) 

การประเมินผู้เรียนเป็นกระบวนการส าคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดถึงการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อ
แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตคาดหวัง ระบบการประเมินผู้เรียนมีความชัดเจน 
ครบถ้วนเหมาะสมทุกกระบวนการ เพื่อให้ผลการประเมินสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนและได้ข้อมูลที่
แม่นย าในการปรับปรุง/พัฒนา ซึ่งการวางแผนและด าเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 

 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการก าหนดน้ าหนักของ
องค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นภายในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การ
ก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้การควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีรายกลุ่มให้ได้มาตรฐานเดียวกันโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องน าไปใช้ในการออกแบบการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดท า มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาและ มคอ.4 รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตลอดจนก าหนดเกณฑ์วิธีการประเมินผลผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้ครอบคลุมตามแผนการ
กระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) และมีการประเมินผู้เรียนด้วยเครื่องมือแบบต่าง ๆ ตลอดจนการ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
ก าหนดเกณฑ์และหลักฐานการประเมิน/การตัดเกรดที่ชัดเจน  

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะพิจารณา ตรวจสอบและก ากับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่อาจารย์ผู้สอน
ระบุไว้ในรายละเอียด มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาและ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ของแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ 

4. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนและใช้วิธีการประเมินตามข้อตกลงใน มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาและ 
มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

5. ระบุช่วงเวลาในการจัดการทวนสอบข้อสอบก่อนการสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
6. ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการเรียนศึกษาอาจารย์ผู้สอนจะต้องด าเนินการจัดท ารายงาน

ผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) เพื่อตรวจสอบและสรุปผลการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และเสนอต่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินหลักสูตร  

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  
 

การด าเนินการ (D) 
จากการวางแผนการประเมินผลผู้เรียน พบว่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มีการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันด าเนินการจัดท า มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดท า มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาและ มคอ.4 รายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม ตลอดจนก าหนดเกณฑ์วิธีการประเมินผลผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้ครอบคลุมตามแผนการ
กระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง และเน้นนักศึกษามีส่วนร่วม 
พิจารณาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความหลากหลาย เหมาะสม สามารถวัด
ความรู้และการคิดขั้นสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง เช่น ข้อสอบปรนัย -อัตนัย รายงานที่มอบหมาย 
การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการ
ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การ
ตัดเกรดที่ชัดเจน มีการระบุข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดชัดเจน เพื่อพิจารณาการกระจายของ
เกรดที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันด าเนินการพิจารณา ตรวจสอบและก ากับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่
อาจารย์ผู้สอนระบุไว้ในรายละเอียด มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาและ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ 

4. อาจารย์ผู้สอนน า มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามที่
ผ่านการพิจารณาแล้ว น าไปให้กับนักศึกษาในวันแรกของการเปิดเรียน พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาทราบทั้งวัตถุประสงค์
การสอน หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียน เกณฑ์การประเมิน และการตัดเกรด ฯลฯ และให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแนวทางการประเมิน และน าไปจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการพัฒนา
และตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนักศึกษาที่เหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้อยู่เสมอ เช่น มีการ
วิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ การมีคลังข้อสอบ เป็นต้น โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการ
ประเมินผลย่อยที่สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา และในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ใด อาจารย์ผู้สอนสามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนาตนเองเพิ่มเติมและสอบซ่อมได้ในระหว่างเรียน 

5. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการก าหนดช่วงเวลาในการจัดการทวนสอบข้อสอบ ความเหมาะสมของเครื่องมือและ
เกณฑ์การประเมิน ปรับปรุง และท าเป็นเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่สมบูรณ์ และน าไปใช้ประเมินผู้เรียนใน
ช่วงเวลาที่ก าหนดและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนการสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค โดย
อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบการด าเนินการประเมินผลย่อยที่สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 

ทั้งนี้ คณะและผู้ส่วนร่วมรับผิดชอบการประเมินกลางภาคและปลายภาคเรียนตามเวลาที่ก าหนด และนักศึกษา



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินกลางภาค ผู้สอนเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองเพิ่มและให้สอบซ่อมได้ในระหว่างเรียน และ
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้ประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ระบุ
ไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 รวมทั้งท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้าน ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 และ
ประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑ์การประเมินและตัดสินผลการเรียน แจ้งให้ผู้เรียนทราบโดยออนไลน์ผ่านระบบและส่ง
เอกสารผลการประเมินไปยังคณะเพื่ออนุมัติเกรดต่อไป  

6. ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในทุกภาคการเรียนศึกษา อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) เพื่อตรวจสอบและสรุปผลการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลในการน าไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนในครั้งถัดไป โดยอาจารย์ผู้สอนต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และเสนอต่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร เพื่อประเมินผล
การด าเนินงานโดยภาพรวมของหลักสูตร และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในหลักสูตรต่อไป โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

 
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 

ในการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกขั้นตอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้มีการติดตามผลการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดังที่ปรากฎใน มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาและ มคอ. 4  
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งนี้เป็นเพราะอาจารย์ผู้สอนทุกท่านเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือกับ
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเป็นอย่างดี ประกอบการมีระบบและกลไกการติดตาม ก ากับ และตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน  

2. การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งผลประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน พบว่า ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 ของหลักสูตร มีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีและดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50 – 5.00) และไม่มีข้อร้องเรียนใดเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอน 

 3. ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ 
มคอ.6) เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ครบทุกรายวิชา ทั้งนี้เป็นเพราะการมีระบบและกลไกการ
สนับสนุน ติดตามและก ากับการด าเนินงานที่ชัดเจนเช่น มีระบบการแจ้งเตือน และมีการส่งข้อมูลผ่านระบบ TQA 
ออนไลน์ เป็นต้น  

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เสร็จสิ้นภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการก าหนดบทบาทหน้าที่ ตลอดจนการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าของหลักสูตร  

 
การน าไปปฏิบตัิหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 จากข้อมูลการประเมินผู้เรียนและรายงานผลการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ ผู้เกี่ยวข้องในระดับคณะ หลักสูตร 
และโปรแกรมวิชาฯ (ช่วงก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ยังไม่ยุบเลิกโปรแกรมวิชาฯ) ผนวกกับข้อมูลการประเมินผู้เรียน
และรายงานผลการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ ผู้เกี่ยวข้องในระดับคณะและหลักสูตร (ปีการศึกษา 2561) และผู้สอนได้
น ามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกันในปี
การศึกษาต่อไป ดังนี้ 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์น าผลจากการด าเนินการมาวางแผนการประเมินผู้สอน โดยการวางแผน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
ก าหนดตารางการจัดส่ง มคอ.ให้ชัดเจน ทั้งในระดับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง โดยประยุกต์ใช้หลัก 4C ในการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record) อันประกอบด้วย 1) ความครบถ้วน 
(Complete) 2) ความชัดเจน (Clear) 3) การได้ใจความ (Concise) และความถูกต้อง (Correct) มาควบคุมคุณภาพ
การด าเนินงาน 

2. หลักสูตรสามารถชี้แจง/แนะน าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป เพือ่ให้ได้ผลลัพธ์ที่เสริมสร้างคุณสมบัติของการเป็นนักสาธารณสุขในแก่
นักศึกษาในอนาคต 
 3. การส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นกลไกในการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
5.3-1-01   รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) 
5.3-1-02   รายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
5.3-1-03   รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา (มคอ.5 – มคอ.6)  
5.3-1-04   รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
5.3-1-05   รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
5.3-1-06   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
2562 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ

การประเมินผู้เรียน 4 ข้อ 
4 คะแนน 

3 ข้อ 
3 คะแนน 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

4 ข้อ 
4 คะแนน 

   

 
สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.3 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง  
จุดที่ควรพัฒนา 
 หลักสูตรควรมีการออกแบบระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน เช่น การจัด
สัมมนาอาจารย์ผูส้อนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจ าภาคการศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ควรมีการออกแบบกระบวนการทวนสอบในระดับรายวิชาให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น ตลอดจน
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกคน เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ(P) 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็น
ผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่  โทรศัพท์ : 086-4502345 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่  โทรศัพท์ : 086-4502345 
 : นางสุณี เพ็ชรนลิ   โทรศัพท์ : 087-2979404 
 

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

หมายเหตุ : 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งช าติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมไว้ ดังนี้ ข้อ 2 ระบุว่า“กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจะ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในลักษณะอื่น 
สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับบริบทเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ ได้ 
ทั้งนี้ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7”ข้อ 3 ระบุว่า“ให้ถือว่าตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒไิด้เอง ซึ่งแต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด 1-6 ของแต่ละ
หลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้งนี้  ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่สามารถเสนอขอปรับตัวบ่งชี้ใหม่ได้แล้วเสร็จ ให้ใช้ตัวบ่งชี้เดิมก่อน
ได้หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์ก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ กรณีหลักสูตรมีการปรับตัวบ่งชี้ใหม่ 
ให้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังต่อไป” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

132 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการด าเนินงาน 
ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน เป็นไป

ตาม
เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

เอกสาร/หลักฐาน 

(1) อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

 1. มีอาจารย์ประจ าหลักสตูรทัง้สิ้น 5 
คน 
 2. มีการจัดประชุม เพื่อทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

  5.4-1-01 รายชื่อ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

5.4-1-02 รายงานการ
ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ซึ่ง
แสดงรายชื่อ
อาจารย์ผู้เข้าร่วม
ประชุมโดยจัด
ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร
อย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง 

5.4-1-03 รายงานสรปุ
จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มี
ส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และ
ทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร
ในแต่ละปีการศึกษา 

5.4-1-04 รายงานสรปุ
การประชุมเพื่อ
วางแผนติดตามและ
ทบทวนการ
ด าเนินงานของ
หลักสูตร 

(2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 
2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

2.1 กรณีมี มคอ.1 
 2.1.1 มคอ.2 สอดคล้องกับ มคอ.1 
 2.1.2 มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ มคอ.1 
2.2 กรณีไม่มี มคอ.1 
 2.2.1 มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ 
TQF 
 2.2.2 มคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ
ประกาศ TQF 

  5.4-2-01 มคอ.2
รายละเอียดของ
หลักสูตร 

5.4-2-02 กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

(3) มีรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียด

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1. รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 

  5.4-3-01 มคอ.2 
รายละเอียดของ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

เอกสาร/หลักฐาน 

ของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 51 
รายวิชา และ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา2562 มี 41 รายวิชา  

2.รายวิชาทีส่่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 
51 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 มี จ านวน 41 รายวิชา 

รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4)  

1. รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามที่เปิดสอนภาคเรียนที ่2 ปี
การศึกษา 2562 มีจ านวน 1 รายวิชา 
2. รายวิชาทีส่่ง มคอ.4 ก่อนเปิดภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 
1 รายวิชา 

หลักสูตร 
5.4-3-02 มคอ.3 

รายละเอียดรายวชิา 
5.4-3-03 มคอ.4 

รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม 

(4) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวชิา 
และรายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิน้สุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการด าเนนิการของ
รายวิชา (มคอ.5) 

1. ผลการด าเนินการของรายวิชาใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มี 
จ านวน 51 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 มี จ านวน 41 
รายวิชา 

2. ผลการด าเนินการของรายวิชา ที่
ส่ง มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 51 
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 มี จ านวน 41 รายวิชา 

รายงานผลการด าเนนิการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6  

1. ผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามที่เปิดสอนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มี 
จ านวน 1 รายวิชา  

2. ผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนามทีส่่ง มคอ.6  
ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 มี จ านวน 1 รายวิชา  

  5.4-4-01 รายงานผล
การด าเนินการของ
รายวิชาและรายงาน
ผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ทุก
รายวิชา 

5.4-4-02 รายงานสรปุ
จ านวนและรายชื่อ
วิชาที่เปดิสอนในแต่
ละภาคการศึกษา 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

เอกสาร/หลักฐาน 

(5) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังจากสิน้ปี
การศึกษา 

มี /ไม่มี มคอ.7  
 
 
 

  5.4-5-01 มคอ.7 
รายงานผลการ
ด าเนินการของ
หลักสูตร 

 
(6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

อธิบายผลการด าเนนิงานการทบทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
  

  5.4-6-01 รายงาน
จ านวนรายวชิา
ทั้งหมดที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 

5.4-6-02 รายงาน
จ านวนและรายชื่อ
รายวิชาที่มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

7.1 มี/ไม่มีผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 7.2 มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชา
ที่ด าเนินการเพื่อพัฒนา/ปรับปรงุการ
จัดการเรียนการสอนจากผลการ
ประเมินในปทีี่แล้ว 

  5.4-7-01 มคอ.3 
รายละเอียดรายวชิา 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

8.1 มี/ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
(ถ้ามีอาจารย์ใหม่) 
 - ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
*หมายเหตุ อาจารย์ใหม่หมายถึง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เพิ่งยา้ยเข้า
มาอยู่ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่าจะเป็น
อาจารย์เก่าที่มาจากหลักสูตรก็ถือว่า
เป็นอาจารย์ใหม ่

  ไม่มี 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคน
ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปลีะหนึ่งคร้ัง 
 
 
 

9.1 มีอาจารย์ประจ าทัง้สิ้น 5 คน 
9.2 ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 5 คน 
9.3 คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 

  5.4-9-01 รายงาน
จ านวนและรายชื่อ
อาจารย์ประจ า
ทั้งหมดแต่ละ
หลักสูตรในปี
การศึกษา 

5.4-9-02 รายงานสรปุ



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

เอกสาร/หลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จ านวนอาจารย์
ประจ าทีไ่ด้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชพีใน
แต่ละปีการศึกษา
แต่ละหลักสูตร 

5.4-9-03 เอกสาร/
หลักฐานการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
ทางวชิาการและ/
หรือวิชาชีพของ
อาจารย์ประจ าแต่
ละคนแต่ละ
หลักสูตร 

(10) จ านวนบุคลากร
สนับสนนุการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี 

10.1 ไม่มีบุคลากรสายสนบัสนนุ 
 

  5.4-10-01 รายงาน
จ านวนและรายชื่อ
บุคลากรทั้งหมดใน
ปีการศึกษา 

5.4-10-02 รายงาน
จ านวนและรายชื่อ
บุคลากรได้รบัการ
พัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชพีใน
แต่ละปีการศึกษา 

5.4-10-03 เอกสาร/
หลักฐานการเข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
ทางวชิาการและ/
หรือวิชาชีพของ
บุคลากรแต่ละคน 

(11) ระดับความพงึพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดทา้ย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5.1 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

11.1 มี/ไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิต
ใหม่ (ถ้ามี) 
- จ านวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บณัฑิตใหม่ 
76 คน 
- จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 48 คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
63.16 
- ระดับความพงึพอใจ 4.56 
หมายเหตุ**กรณีหลักสูตรใหม่ที่ยังไม่มี

  5.4-11-01 รายงาน
สรุปความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปี
สุดท้ายที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

เอกสาร/หลักฐาน 

บัณฑิตไม่ต้องประเมินประเด็นนี้แต่หาก
เป็นหลักสูตรปรับปรุงต้องประเมิน
ประเด็นนี้ดว้ย 

 
 
 

(12) ระดับความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 
 
 

12.1 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เป็นไปตาม
เกณฑ์ (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51) ได้
คะแนน 4.90 
12.2 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ ไม่เปน็ไปตาม
เกณฑ์ ได้คะแนน 

  5.4-12-01 รายงานผล
การประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ 

5.4-12-02 จ านวน
บัณฑิตที่รบัการ
ประเมินทั้งหมด 

1. จ านวนตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่ด าเนินการได้จริง 

10 ข้อ 

2. จ านวนตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 2562 

10 ข้อ 

3. ร้อยละของผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้การด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (1) / (2) x 100  

ร้อยละ 100 

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

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ
ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

5 คะแนน 

ร้อยละ 
100 

5 คะแนน 

ร้อยละ 
100 

5 คะแนน 

   

 
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5.4 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ตลอดจนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านให้ความร่วมมือกับการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร
เป็นอย่างดี 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์ระดับรายวิชายังคงมีความหลากหลาย และแตกต่างกันไปในอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
 ควรมีการออกแบบกระบวนการทวนสอบในระดับรายวิชาให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น ตลอดจน
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกคน เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
ปัญหาเรื่องการใช้ห้องปฏิบัติการทาง
วิชาชีพที่ไม่เพียงพอ โสตทัศนอุปกรณ์
เสียบ่าย เก้าอี้ไม่เพียงพอในบาง
ห้องเรียน ซึ่งโดยสรุปคือ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและมคีวาม
พร้อมน้อยส าหรับการเรียนการสอน 

อาจไม่บรรลุวัตถปุระสงค์ทีจ่ะสร้าง
ทักษะและความช านาญทางวิชาชีพ
ให้แก่นักศึกษา 

ขอสนับสนุนและแจ้งห้องว่างในแต่
ละช่วงเวลาเพื่อให้ นักศึกษาจัด
ชั่วโมงปฏิบัติเพิ่มหลังเรียน หรือ ช่วง
วันเสาร์ อาทิตย ์

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  : อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม   โทรศัพท์  :  089-4664534 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสุณี เพ็ชรนิล    โทรศัพท์  :  087-2979404 
 

เกณฑ์การประเมิน 

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

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

- ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

- มีระบบ 
  มีกลไก 
- ไม่มีการน า

ระบบกลไก
ไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

  

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
จากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ 

- มีการปรับปรงุ/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการ 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยันและกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

1. นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ใช้เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ มีปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพพร้อม
ใช้งาน และมีความทันสมัย ในทุกรายวิชาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

2. นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้เรียนในห้องเรียน/สิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการศึกษา 
3. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 4.50 
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ผลการด าเนินงาน 
เป้าประสงค ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้ง
ด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกรวมถึงทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ต ารา เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ และฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้า ฯลฯ ในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน และมีความทันสมัย 

  
ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การวางแผน (P) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ได้มีการประชุมหลักสูตรฯ เพื่อ
วางแผน ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เพื่อให้ได้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี ความเหมาะสมต่อการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2562  เพื่อให้มีหน้าที่
ในการจัดการบริหารหลักสูตรในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้มีหน้าที่เก่ียวกับ จัดท าแผนเพื่อจัดหาสื่อวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร และพัฒนาห้องปฏิบัติการของหลักสูตรและ/หรือห้องปฏิบัติการร่วมของคณะให้ได้มาตรฐานและ
พร้อมใช้งาน โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ส่งตัวแทนของหลักสูตรฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝุายต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับสิ่งสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 

1) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร วางแผน 
และจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนอีกด้วย  

2) เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดมาตรการปูองกันความปลอดภัยและความเสียหายแก่ครุภัณฑ์ของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อควบคุมการใช้ครุภัณฑ์ให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับที่ได้วางไว้ 

4) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝุายอาคารและสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อท าหน้าที่ก ากับ 
ดูแล ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อควบคุมการใช้ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ได้วางไว้ 

5) เข้าร่วมเป็นคณะท างานโครงการส านักงานสีเขียว (Green office) ประจ าอาคารเรียน 10 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยในการใช้
ห้องปฏิบัติการและการปฏิบัติตนในการเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 

 
การด าเนินการ (D) 

ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
 

การประเมินผลการด าเนินการ (C) 
หลักสูตรฯ ได้ส่งตัวแทน (คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และได้เข้าไปมีส่วนร่วมและบทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สิ่งสนับสนุนของหลักสูตรฯ ดังนี้ 

1) ประธานบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหารของทางคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการแจ้งมายังหลักสูตรฯ เรื่องการจัดสรร
ครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ (บ ารุงการศึกษา)  ประจ าปีงบประมาณ 2563 ผ่านทางประธานบริหารหลักสูตรฯ 
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ผลการด าเนินงาน 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม/อาจารย์สุรัตน์สวดี แซ่แต้/อาจารย์เยาวลักษณ์ 

เตี้ยนวน) ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และได้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พบว่า
มีรายการครุภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลทั้งสิ้น 40 รายการ อยู่ในสภาพปกติ 30 รายการ และพบเสื่อมคุณภาพ 10 รายการ 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการก าหนด
มาตรการปูองกันความปลอดภัยและความเสียหายแก่ครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อท าหน้าที่ก ากับ 
ดูแล ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อควบคุมการใช้ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ได้วางไว้  

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม) ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝุายอาคาร
และสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อควบคุมการ
ใช้ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ได้วางไว้  

5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท างานโครงการส านักงานสีเขียว 
(Green office) ประจ าอาคารเรียน 10 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น/อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม/อาจารย์เยาวลักษณ์ 
เตี้ยนวน) เป็นคณะกรรมการด าเนินงานโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและ
การปฏิบัติตนในการเกิดอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 

 
การน าไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 

จากผลการประเมินการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน  พบว่าระบบการด าเนินงานของหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้นั้น มีระบบการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว เนื่องจากเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดการและการด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และมีการบริหารจัดการใน
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ดังจะเห็นได้จากการจัดหา
วัสดุและครุภัณฑ์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตในปีงบประมาณ 2563 ที่ทางหลักสูตรได้จัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับรายวิชาในหลักสูตร และความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ  แต่เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 
2563 ทางหลักสูตรฯ จะเพิ่มการท างานและการเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 

 
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
การวางแผน (P) 
           ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนได้มีการวางแผน การจัดระบบบริหาร
จัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมีการวางแผนในแต่ละด้านดังนี้  
 1. สิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และระบบโสตทัศนูปกรณ์)    
                   1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
ระบบโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการและลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในด้านต่าง ๆ ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ด้วยวิธีการส ารวจและรับฟัง
ข้อคิดเห็นจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน รวมทั้งน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มาจาก
การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีต่อหลักสูตรในเรื่องเกี่ยวกับปริมาณห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ตลอดจนบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทั้งในด้านแสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด 
ขนาดพื้นที่ใช้สอยในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการจากปีการศึกษา 2561 มาวางแผนการปรับปรุงในเร่ืองสิ่งสนบัสนุนการ
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ผลการด าเนินงาน 
เรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างที่จัดการเรียนการสอน ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้มีการวางแผนรองรับปัญหาดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น ในกรณีที่ห้องเรียนแออัดเกินไปกับจ านวนนักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการบันทึกขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียนผ่านฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียน หรือในกรณี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการไม่พร้อมใช้งาน ก็มีการจัดตั้งงบประมาณค่าซ่อมบ ารุงเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้ ซึ่ง
อาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการแจ้งปัญหาที่ เกิดขึ้นตามแบบฟอร์มแจ้ง/สั่งซ่อมครุภัณฑ์ ส่งผ่านหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป  
                   1.2 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง และไมโครโฟน
ประจ าห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ  หากเกิดปัญหาในระหว่างการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนสามารถแจ้ง
เจ้าหน้าที่จากศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ หรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้โดยตรง เพื่อช่วย
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ หากระบบโสตทัศนูปกรณ์ดังกล่าวเสียหายหรือไม่สามารถใช้การได้ อาจารย์ผู้สอน
สามารถขอรับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพาจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หรือ
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขอใช้เครื่องส ารองเป็นการชั่วคราวก่อนได้ จนกว่า ระบบโสตทัศนูปกรณ์
ดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข (ซ่อมหรือซื้อใหม่) จนแล้วเสร็จ นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายอาคารและ
สถานที่ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนไว้ท าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อย 
ความพร้อมและปลอดภัยของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดการเรียนการสอน
อีกด้วย 
 2. สิ่งสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
                    อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนมีการส ารวจความต้องการวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์แต่ละท่านระบุชนดิ จ านวน และคุณลักษณะเฉพาะ เสนอมายังหลักสูตร 
เพื่อพิจารณาจัดท าแผนขอตั้งงบประมาณส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสนอผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่ง
ต่อให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพิจารณา หลังจากที่งบประมาณผ่านการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
แล้ว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะแจ้งกลับมาที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนเพื่อด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและ
ตรวจรับที่ชัดเจน ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเช็คพัสดุและครุภัณฑ์ของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพื่อตรวจเช็คปริมาณ ความพร้อมและสภาพการใช้งานของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบการเบิก-จ่ายวัสดุโดยการให้อาจารย์ผู้สอนลงบันทึกการเบิก-จ่ายวัสดุท าให้
ง่ายต่อการตรวจสอบและเช็คยอดคงเหลือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดหาเพิ่มเติมและทดแทน ส่วนการเบิกใช้
งานครุภัณฑ์ อาจารย์ผู้สอนสามารถท าบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์จะใช้ครุภัณฑ์มายังหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลังจากนั้นทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจะ
จัดตารางการเบิกครุภัณฑ์ไว้ เพื่อให้อาจารย์สามารถเบิกไปใช้งานได้โดยไม่ซ้ าซ้อนกัน  และต้องลงลายมือชื่อรับคืนไว้
เป็นหลักฐานเพื่อง่ายต่อการติดตาม และหากพบวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เสียหายหรือช ารุดไม่สามารถใช้งานได้  
ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ได้จัดตั้งงบประมาณค่าซ่อมบ ารุงไว้เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้  โดยสามารถแจ้งผ่านแบบฟอร์มขอซ่อม
ครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แต่หากวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์นั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือไม่คุ้มค่า
กับการซ่อม ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจะด าเนินการแทงจ าหน่ายโดยแจ้งผ่าน
แบบฟอร์มตารางสรุปรายการครุภัณฑ์ที่จะด าเนินการแทงจ าหน่ายรวมทั้งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อน าไปใช้ในการ
วางแผนจัดหาครุภัณฑ์นั้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป  นอกจากนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังสามารถขอ
สนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อีกด้วย 
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 3. สิ่งสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (หนังสือ ต ารา เอกสาร สื่อ
อิเลคทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)   
                     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนได้รับการสนับสนุนจากส านักวิ ทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหาและอ านวยความสะดวกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาใน
หลักสูตร โดยการสร้างช่องทางผ่านเว็บไซต์ http://arit.skru.ac.th/arit/IntroForm_Index.php ให้อาจารย์และ
นักศึกษาสามารถเข้าแจ้งรายชื่อหนังสือ ต ารา เอกสาร สื่อ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนใน
หลักสูตร นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือ โดยมีร้าน
หนังสือทางวิชาการหลากหลายมาเปิดร้านบริเวณ ชั้น 1 ของอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้
เลือกหนังสือที่สนใจสามารถแจ้งกลับไปยังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีได้ โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจะด าเนินการจัดซื้อจัดหาให้ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมการสืบค้นแหล่ง/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีการ
ประชาสัมพันธ์แจ้งผ่านมายังหลักสูตรตลอดจนผ่านทางเว็บไซต์ http://arit.skru.ac.th/arit/index3.php ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีบริการคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (WIFI) และมีการจัด
พื้นที่/สถานที่ส าหรับให้นักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือท างานร่วมกัน มีบริการห้อง
บริการมัลติมีเดีย เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้/สื่อต่าง ๆ ที่หลากหลายตอบสนองต่อความ
ต้องการและความจ าเป็นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้ขอ
ความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ไปเข้าร่วมอบรม สัมมนา น าเสนอผลงานวิชาการหรือพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ น าเอกสาร
ประกอบการอบรมหรือเอกสารบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา มอบเข้าสู่
ห้องสมุดของหลักสูตรฯ เพื่อเพิ่มแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งได้รับความสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ น าส่งหนังสือทางวิชาการหรือวารสารมาสนับสนุนเพิ่มเติม 
 
การด าเนินการ (D) 
 ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้   
 
การประเมินผลการด าเนินการ (C) 
 ในปีการศึกษา 2562  ที่ผ่านมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีการ
ประเมินผลการด าเนินการจัดระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน  
โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และระบบโสตทัศนูปกรณ์)      
                       ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่ งสนับสนุนด้านกายภาพที่ พบในปีการศึกษา 2561  ของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พบว่ามีข้อร้องเรียนเก่ียวกับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรในเรื่องของขนาดห้องและจ านวนเก้าอี้ที่ ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ในปี 2562 หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ประสานกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อขอสนับสนุนโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน จ านวน 400 ตัว เพื่อให้เพียงพอต่อนักศึกษาใน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้มี บันทึก
ข้อความแจ้งผลการส ารวจตรวจสอบปริมาณความต้องการโต๊ะ เก้าอี้ในห้องเรียนมา  โดยพิจารณาสนับสนุนครุภัณฑ์โต๊ะ
เก้าอี้ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ จ านวน 100 ตัว ส าหรับการปรับปรุงห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ ทาง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้มีบันทึกข้อความไปถึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อด าเนินการปรับปรุง
ห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ  (ห้อง 8-305 และ 8-301)   รวมทั้งอุปกรณภายในห้องที่ช ารุด  (เครื่องปรับอากาศ) 
เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอนของทางหลักสูตรสาธาณสุขศาสตรบัณฑิตและอาจารย์ท่านอื่นๆ ที่มาใช้
ห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ   นอกจากนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังสามารถขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อีกด้วย เช่น การขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง 10 -103 ส าหรับการสอบโครงร่าง
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ผลการด าเนินงาน 
วิจัย หรือการขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น การขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 
1 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

2. สิ่งสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
                      ในปีงบประมาณ 2563 ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีการ
ด าเนินการจัดหาและจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนได้ครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากปีงบประมาณ 2560-2562  มาหลายชิ้น 
ดังนี้ 
รายละเอียดงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ รายการ จ านวน (หน่วย) ราคา (บาท) การใช้ประโยชน์ 
1.  กล้องถ่ายรูป 1 ตัว 20,000 อุปกรณ์ส านักงานเพื่ออ านวยความ

สะดวกในการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

2.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เคร่ือง 16,000 อุปกรณ์ส านักงานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

3.  เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 4 เคร่ือง 64,000 อุปกรณ์ส านักงานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

4.  เครื่องส ารองไฟ 7 เคร่ือง 21,700 อุปกรณ์ส านักงานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

 
รายละเอียดงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ รายการ จ านวน (หน่วย) ราคา (บาท) การใช้ประโยชน์ 

1.  เครื่องส ารองไฟ 2 เคร่ือง 6,400 อุปกรณ์ส านักงานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

2.  เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ 3 เคร่ือง 9,000 การปฐมพยาบาลและการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น และรายวิชาการ
บริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

3.  เปลเคลื่ อนย้ายผู้บาดเจ็บ
อเนกประสงค์ 

2 ชุด 52,000 การปฐมพยาบาลและการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น และรายวิชาการ
บริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

4.  เฝื อกดามคอ -ผู้ ใหญ่  ปรับ
ระดับได้ 16 ระดับ 

2 ตัว 3,600 การปฐมพยาบาลและการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น และรายวิชาการ
บริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
5.  หุ่นกู้ชีพผู้ใหญ่  1 ชุด 30,000 การปฐมพยาบาลและการดูแล

สุขภาพเบื้องต้น และรายวิชาการ
บริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

6.  เฝือกสังเคราะห์ตามแขน – 
ขา 

5 ชุด 37,500 การปฐมพยาบาลและการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น และรายวิชาการ
บริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

7.  เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงาน 4 เคร่ือง 88,000 อุปกรณ์ส านักงานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

8.  โมเดลอาหารหลัก 5 หมู่ 1 ชุด 6,000 อาหารและโภชนาการส าหรับงาน
สาธารณสุข 

9.  โมเดลธงโภชนาการ 1 ชุด 15,000 อาหารและโภชนาการส าหรับงาน
สาธารณสุข 

10.  เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ 1 เคร่ือง 9,000 อุปกรณ์ส านักงานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

11.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบ 
network 

1 เครื่อง 12,000 อุปกรณ์ส านักงานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

 
รายละเอียดงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ รายการ จ านวน (หน่วย) ราคา (บาท) การใช้ประโยชน์ 

1.  เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล 

2 เคร่ือง 44,000 อุปกรณ์ส านักงานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

2.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1 เคร่ือง 7,900 อุปกรณ์ส านักงานเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอนของ
อาจารย์ 

3.  หุ่นจ าลองฝึกท าคลอดและฝึก
เย็บพร้อมท ารก และอุปกรณ์
ดันศีรษะเด็กแบบคร่ึงตัว 

1 ตัว 110,000 การปฐมพยาบาลและการดู แล
สุขภาพเบื้องต้น และรายวิชาการ
บริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

4.  หม้อต้มเคร่ืองมือ 1 เคร่ือง 13,000 การปฐมพยาบาลและการดู แล
สุขภาพเบื้องต้น และรายวิชาการ
บริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
5.  รถเข็นท าแผล 1 คัน 12,800 การปฐมพยาบาลและการดู แล

สุขภาพเบื้องต้น และรายวิชาการ
บริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

6.  กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 1 เครื่อง 35,000 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพื่องาน
สาธารณสุข 

7.  ชั้ น ว า ง ข อ ง  เ ค รื่ อ ง มื อ /
อุปกรณ์ปฏิบัติงานภาคสนาม 

1 ชุด 50,000 อุ ป ก ร ณ์ ส า ห รั บ ก า ร อ อ ก ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

รายละเอียดงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ รายการ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคา (บาท) การใช้ประโยชน์ 

1.  กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา  1 เครื่อง 32,500 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา และ
โรคในงานสาธารณสุขชุมชน 

2.  เครื่องวัดองค์ประกอบใน
ร่างกาย 

5 เครื่อง 52,500 การปฐมพยาบาลและการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น และการบริบาล
ปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 

3.  เครื่องตรวจวัดระดับน้ าตาล
ในเลือด 

4 เคร่ือง 12,200 การปฐมพยาบาลและการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น และรายวิชาการ
บริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

4.  โทรทัศน์ LED  1 เคร่ือง 17,990 อุ ป ก ร ณ์ ส า ห รั บ ก า ร อ อ ก ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

5.  เครื่องวัดความดันชนิดปรอท
แบบตั้งโต๊ะ 

5 เคร่ือง 25,000 การปฐมพยาบาลและการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น และรายวิชาการ
บริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

6.  หูฟังแพทย์ 10 เครื่อง 65,000 การปฐมพยาบาลและการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น และรายวิชาการ
บริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

7.  หุ่นจ าลองการฝึกฉีดยาเข้า
กล้ามเนื้อส่วนต้นแขน 

2 ตัว 50,000 การปฐมพยาบาลและการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น และรายวิชาการ
บริบาลปฐมภูมิเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

8.  วิทยุสื่อสาร  12 เครื่อง 34,800 อุ ป ก ร ณ์ ส า ห รั บ ก า ร อ อ ก ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ผลการด าเนินงาน 
นอกจากนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังสามารถขอสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์จากคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีได้อีกด้วย  เช่น กรณีที่หลักสูตรฯ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทางหลักสูตรได้ยืมวัสดุและอุปกรณ์
เพิ่มเติมมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แม้ว่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
จะได้รับการจัดสรรสิ่งสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในแต่ละปีการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ก็พบว่ายังไม่
สามารถจัดสรรวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ตามที่อาจารย์แต่ละท่านต้องการได้ทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีงบประมาณที่จ ากัดและครุภัณฑ์แต่ละชิ้นมีราคาค่อนข้างสูง  

 
3. สิ่งสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  (หนังสือ ต ารา เอกสาร สื่อ

อิเลคทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) 
ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษามีความพึงพอใจในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้โดยสะท้อนผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ พบว่าความพึงพอใจเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอนมี
จ านวนเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน, ประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน, สื่อหรือเอกสารและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนการสอน, ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือและอุปกรณ์
เหมาะสมกับสาขาที่เรียน (ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก) นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาทุกคนได้ใช้งานสื่อและอุปกรณ์
การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงอีกด้วย (ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก)  

ส าหรับความพึงพอใจในด้านการบริการของห้องสมุด พบว่าโดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง มีความหลากหลายในการค้นคว้าของสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต 
ทีวีดาวเทียม สื่อ และฐานข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าห้องสมุดมีหนังสือ ต ารา ผลงานวิชาการ วารสาร และสิ่ง
ตีพิมพ์ที่ครอบคลุมกับความต้องการและมีความทันสมัย ซึ่งทางส านักวิทยบริการฯ ยังจัดสรรหนังสือที่มีความจ าเป็น
ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรเพิ่มเติมตามค าแนะน าของอาจารย์ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชนอีกด้วย อีกทั้งนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนหนังสือมายังหลักสูตรอีกด้วย เช่น สมาคมพฤฒา
วิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย ได้มอบหนังสือ 4 เล่ม ได้แก่ ประเด็นท้าทายและทางแก้ส าหรับการสูงวัยอย่างมี
สุขภาพดี  นวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมส าหรับประชากรผู้สูงอายุ และวารสารพฤฒาวิทยาและเวทศาสตร์ผู้สูงอายุ 
อย่างละ 1 เล่ม  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มอบจุลสารนวัตกรรม ฉบับออนไลน์  ส านักเคร่ืองส าอางและวัตถุอันตราย 
ส่งมาตรฐานสมุนไพรไทยทางเครื่องส าอาง เล่ม 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์   1 เล่ม ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา มอบหนังสือกรอบสมรรถน ะครู
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1 เล่ม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบวารสาร มทร.อีสาน 1 เล่ม    โดยเฉพาะ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีห้องสมุดทางวิชาชีพเฉพาะของหลักสูตรฯ ณ ห้อง 8 -302 โดยมีหนังสือต าราจ า
รวน 842 รายการ มีรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของรุ่นพี่ จ านวน 964 เล่ม รายงานวิจัยของรุ่นพี่ จ านวน 341 เล่ม  
รวมถึงโปสเตอร์ผลงานเด่น/นวัตกรรมในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ผลงานจากการออกฝึกงานของนักศึกษารุ่นพี่ที่ผ่าน
การน าเสนอผลงานทางวิชาในเวทีวิชาการระดับต่างๆ มาแล้ว จัดแสดงไว้ให้นักศึกษารุ่นที่ก าลังเรียนได้ศึกษา จ านว น 
1,025 เรื่อง/แผ่น  แต่อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตยังคงมีความต้องการทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ดี และมีความทันสมัยตลอดเวลา   

 
การน าไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
 จากผลการประเมินการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน มีการด าเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
                                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ผลการด าเนินงาน 
1. สิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และระบบโสตทัศนูปกรณ์) 

                           จากการรับฟังปัญหาในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชนได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในเรื่องของขนาดห้องและจ านวนเก้าอี้ที่ไม่เพียงพอกับจ านวน
นักศึกษาภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดยทางหลักสูตรได้ท าบันทึก
ข้อความขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสนับสนุนโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียนผ่านทางคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อขอสนับสนุนโต๊ะ เก้าอี้ในห้องอาคารเรียน อาคาร 8   

2.  สิ่งสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ  
             จากการรับฟังปัญหาในปีการศึกษา 2562  แม้ว่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชนจะได้รับการจัดสรรสิ่งสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในแต่ละปีการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ก็
พบว่ายังไม่สามารถจัดสรรวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ตามที่อาจารย์แต่ละท่านต้องการได้ทั้งหมด ดังนั้นหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนได้มีการประชุมเพื่อจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นในการ
จัดสรรวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับจัดการเรียนการสอนประจ าปีงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความส าคัญของการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 

3. สิ่งสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
                           จากการรับฟังปัญหาในปีการศึกษา 2562 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ต ารา 
เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ มีเพิ่มมากข้ึน แต่สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวารสาร บทความ งานวิจัย และรายงานด้าน
สุขภาพและสาธารณสุขยังคงน้อยอยู่ ท าให้นักศึกษาต้องไปค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยใกล้เคียงอื่น ๆ ทาง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยติดต่อประสานงานกับ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือการติดต่อโดยตรงเพื่อขอให้มี
การจัดหาวารสาร บทความ งานวิจัย และรายงานด้านสุขภาพและสาธารณสขุให้กับนักศึกษามากข้ึน นอกจากนี้ยังมีการ
ติดต่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการผลิตเอกสารทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขเพิ่มเติมด้วย 
 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การวางแผน (P) 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนร่วมกับส านักวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วางแผนจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมส าหรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา โดยออกแบบให้ไปท าแบบประเมินผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายในการ
เข้าถึงและจัดเก็บข้อมูล 
 
การด าเนินการ(D) 
 หลักสูตรด าเนินการแจ้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาเข้าไปประเมินความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านทางเว็บไซต์ http://passport.skru.ac.th/evaluate/ 
 
การประเมินการด าเนินการ(C) 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา 2562  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2560 และ 2561 โดยพบว่าในปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (ปีการศึกษา 2560 ที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61  และปีการศึกษา 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.68) 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 และ 2561  
โดยพบว่าในปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ซึ่งอยู่ในระดับมาก (ปีการศึกษา 2560 ที่มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15  และปีการศึกษา 2561 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32) 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

148 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา 2562  ใน
ภาพรวมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาต่าง 
ๆ ที่พบเจอในปีการศึกษา 2561 ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ  ด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ  และด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้รับการแก้ไขปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้น  แต่ยังมีอีกหลาย
ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพที่มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนที่ทันสมัยและครบถ้วน  
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและพร้อมใช้งาน โต๊ะ-เก้าอี้บางห้องมีไม่เพียงพอต่อจ านานนักศึกษา เป็นต้น 
 
การน าไปปฏิบัติหรือการพัฒนาต่อ (A) 
           หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม น าเข้าสู่การประชุม
หลักสูตรเพื่อวางแผนปรับปรุง เพิ่มเติม และพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
จ าเป็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาต่อไป 
 

หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
6.1-1-01    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.1-1-02    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.1-1-03    บันทึกข้อความขอส่งใบเสนอราคาพร้อมคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
6.1-1-04    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
6.1-1-05    บันทึกข้อความรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
6.1-1-06    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรการปูองกันความปลอดภัยและเสียหายแก่ครุภัณฑ์ 
6.1-1-07    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายอาคารและสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.1-1-08    ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.1-1-09    ค าสั่งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและการ  
              ปฏิบัติตนในการเกิดอัคคีภัย และภัยธรรมชาติ 
6.1-2-01   แบบฟอร์มส ารวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) 
6.1-2-02   แบบฟอร์มส ารวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
6.1-2-03   แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ผ่านเว็ปไซด์) 
6.1-2-04   รายงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี 2561 (องค์ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 
6.1-2-05   แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงตารางเรียน 
6.1-2-06   แบบฟอร์มเจ้ง/ซ่อมครุภัณฑ์ 
6.1-2-07   แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.1-2-08   แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์และอุปกรณ์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
6.1-2-09   แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์และอุปกรณ์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.1-2-10   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝุายอาคารและสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.1-2-11   บันทึกข้อความส ารวจความต้องการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
              บัณฑิต (ไตรมาส 2) 
6.1-2-12   บันทึกข้อความส ารวจความต้องการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
              บัณฑิต (ไตรมาส 3) 
6.1-2-13   บันทึกข้อความขอส ารวจความต้องการจัดซื้อวัสดุ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
6.1-2-14   หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต) 
6.1-2-15   หนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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หลักฐานอ้างอิงประกอบด้วย 
6.1-2-16   ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง 
6.1-2-17    ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ  
6.1-2-18    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
6.1-2-19    บันทึกข้อความรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
6.1-2-20    แบบบันทึกการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
6.1-2-21    แบบบันทึกการเบิกใช้ครุภัณฑ์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
6.1-2-22    คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 
6.1-2-23    บันทึกข้อความขอยืมวัสดุและอุปกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.1-2-24     แบบฟอร์มแทงจ าหน่ายครุภัณฑ์ 
6.1-2-25     เว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.1-2-26     บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ 
6.1-2-27     บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์โครงการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้น 
                 สารสนเทศ 
6.1-2-28     บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เพื่อขอสนับสนุนโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน (ครั้งที่ 1) 
6.1-2-29     บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์เพื่อขอสนับสนุนโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน (ครั้งที่ 2) 
6.1-2-30     บันทึกข้อความแจ้งผลการส ารวจตรวจสอบปริมาณความต้องการโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน 
6.1-2-31     บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องเรียน 8-305 
6.1-2-32      ใบสั่งจ้างซ่อมแซมห้องเรียน 8-301 
6.1-2-33     บันทึกข้อความแจ้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศห้อง 8-304 ที่ช ารุด 
6.1-2-34     บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง 10-103 
6.1-2-35     บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม 1 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
6.1-2-36     ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
6.1-2-37      ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
6.1-2-38      หนังสือราชการที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดส่งมายังหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
                สาธารณสุขชุมชน    
6.1-2-39      ฐานข้อมูลสารสนเทศหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
6.1-3-01     แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ผ่านเว็บไซด์) 
6.1-3-02     ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
6.1-3-03     ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี ้
เป้าหมาย 

2562 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

2559 2560 2561 2562 บรรลุ ไม่บรรล ุ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 ข้อ 4 ข้อ 

4 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
4 ข้อ 

4 คะแนน 
   

 

กรณีได้คะแนน 4 หรือ 5 ให้ระบุเหตุผลที่ได้ 
                  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีผลการจัดการในด้านสิ่งสนับสนุนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยในปี
การศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนได้มีการวางแผน การจัดระบบบริหารจัดการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้น าข้อร้องเรียนเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนด้านกายภาพที่พบในปี
การศึกษา 2561 มาปรับปรุง โดยพบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ ใช้ในการจัดการเรียน



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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การสอนของหลักสูตรในเรื่องของขนาดห้องและจ านวนเก้าอี้ที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ในปี การศึกษา 
2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ประสานกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อขอสนับสนุนโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน จ านวน 400 ตัว เพื่อให้เพียงพอต่อ
นักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้มี
บันทึกข้อความแจ้งผลการส ารวจตรวจสอบปริมาณความต้องการโต๊ะ เก้าอี้ในห้องเรียนมา  โดยพิจารณาสนับสนุน
ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ เพื่อทดแทนครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ จ านวน 100 ตัว ท าให้ในปัจจุบันหลักสูตรฯ ได้รับการ
สนับสนุนโต๊ะและเก้าอี้ในห้องเรียนมาเพิ่มเติม  ส าหรับปัญหาเรื่องห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการที่นักศึกษามีข้อเสนอ
และรายงานให้มีการปรับปรุงห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิตได้มีบันทึกข้อความ
ไปถึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ  (ห้อง 8 -305 และ 8-
301) ซึ่งในปัจจุบันห้องเรียนทั้งสองห้องได้รับการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
 

สรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 6.1  
จุดแข็ง 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จึงท าให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละปีงบประมาณ อีกทั้งทางหลักสูตรฯ ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และอาจารย์ผู้สอนมีการ
วางแผนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ไว้ล่วงหน้าเป็นแผนระยะยาว เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ครบตามความต้องการของ
หลักสูตร และท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
จุดที่ควรพัฒนา 

ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรยังมีความล่าช้า และไม่เพียงพอด้วยงบประมาณ
ที่จ ากัดของหลักสูตร และการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ต้องใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการ อีกทั้งเนื่องจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้มีสภา
วิชาชีพเข้ามาก ากับดูแล ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดไว้ ท าให้หลักสูตร
ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพที่ก าหนดไว้ 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 

ในปีงบประมาณถัดไป หลักสูตรควรมีแผนปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งด้านอาคารสถานที่ 
ห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อการเรียนการสอนในรายวิชาชีพของหลักสูตร ซึ่งทางหลักสูตรได้ท าบันทึกข้อความขอ
ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อเป็นหน่วยฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ เสนอแก่คณะไปแล้วนั้น โดยแบ่งการพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน 
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ทางหลักสูตรย้ายวัสดุอุปกรณ์ทางด้านวิชาชพี ไปยังห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียน 8 ชั้น 3   (จัดการย้ายวัสดุอุปกรณ์บางส่วนที่สามารถย้ายได้ไปเรียบร้อยแล้ว) ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 
2562 จัดตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ตลอดจนครุภัณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพก าหนด 
(ปรับปรุงห้อง 8-301, 8-305) และระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 จัดตั้งศูนย์ Health Center เพื่อรองรับการเรียนการ
สอนและการฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพสาธารณสุข ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขร่วมกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 20 ปี และระยะ 5 ปี เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
สอดคล้องเป็นไปตามมาตรา 3 แห่งวิชาชีพ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 และ
แนวทางตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2561 ของสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 และ 2562 ทาง
หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนการที่วางไว้ 
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ในส่วนของการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยควรเพิ่ม
งบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น และเพิ่มช่องทางในการรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา 
หรือข้อเสนอแนะต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนมีกระบวนการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไว้อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถกระท าได้ทันท่วงที 
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัจาก
การเสนอแนะจากผู้ประเมิน 

- หลักสูตรฯ ต้องเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับจ านวน
นักศึกษาและภาระงานจริง (โดยจัดสรรอัตราก าลัง/ สนับสนุนงบประมาณ  
จัดจ้างอาจารย์พิเศษ/ วิทยาการพิเศษ)  
- หลักสูตรฯ ต้องช่วยกันส่งเสริมและผลักดันให้ตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตร 
สามารถท าผลงานเพื่อยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ภายใต้ข้อจ ากัดของหลักสูตรที่
มีอยู่ให้ได้ อย่างน้อย 1 คน 
- หลักสูตรฯ ต้องท าความร่วมมือกันทางวิชาการระหว่างสถาบันในลักษณะ 
MOU ให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกับสภาวิชาชีพ สภาการสาธารณสุขชุมชน และ
หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- หลักสูตรฯ ต้องก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะในรายวิชาปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 
- หลักสูตรฯ ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากข้ึน 
- หลักสูตรฯ ต้องเร่งสร้างห้องปฏิบัติการทาวิชาชีพ ทั้งในสถาบัน (รพ.สต.
จ าลอง) และในชุมชนให้เพียงพอตามข้อก าหนดของสภาการสาธารณสุขชุมชน 
และความต้องการที่แท้จริงของนักศึกษาตามเสียงสะท้อนที่ได้รับกลับมาจากการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ความเห็นของประธานหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รบัการ
เสนอแนะ 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของกรรมการ และพร้อมน าไปปรับปรุงแก้ไข ซึ่งบาง
ข้อเสนอแนะทางหลักสูตรได้ด าเนินการไปบ้างแล้ว และบ้างข้ออาจเกินอ านาจ
ตัดสินใจของหลักสูตร แต่จะน าเรียนเสนอผ่านไปยังคณะ และมหาวิทยาลัยใน
การพิจารณาจัดการต่อไป 

การน าไปด าเนินการเพ่ือการ
วางแผนหรือปรับปรุงหลักสตูร 

- หลักสูตรฯ เสนอแผนการขออัตราก าลังอาจารย์สังกัดหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต ไปยังมหาวิทยาลัย โดยในระหว่างนี้หลักสูตรท าเรื่องยื่นเสนอแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และจัดหาวิทยากรภายนอกที่
มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาสอนเสริม/ ถ่ายทอดประสบการณ์ในแต่ละ
รายวิชา 
- หลักสูตรฯ ต้องร่วมกันหามาตรการช่วยเหลืออาจารย์ในหลักสูตรท าผลงานเพื่อ
ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ภาย ใต้ข้อจ ากัดของหลักสูตรที่มีอยู่ ให้ ได้  
อย่างน้อย 1 คน 
- หลักสูตรฯ เดินหน้าในการท าความร่วมมือกันทางวิชาการระหว่างสถาบันใน
ลักษณะ MOU ให้เป็นรูปธรรม กับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  
- หลักสูตรฯ ได้วางแผน มาตรการรับมือกับการแก้ปัญหาให้นักศึกษาส าเร็จ
การศึกษาตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะในรายวิชาปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 
โดยมีผลกับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป 
- หลักสูตรฯ วางแผนเตรียมความพร้อมในการสร้างห้องปฏิบัติการทาวิชาชีพ 
โดยการวางแผนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณ  
- หลักสูตรฯ จะเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ผ่าน
การประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย และผู้คนสามารถเข้าถึงได้อย่าง
กว้างขวาง 

2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
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การประเมินจากผู้ที่ส าเรจ็
การศึกษา 

บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่ท า
ให้บัณฑิตมีความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการใช้ชีวิตใน
การท างาน บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานในชุมชนได้จริง 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมิน 

บัณฑิตอยากให้ทุกรายวิชาในหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
ปฏิบัติจริง ลงชุมชนมากกว่าการนั่งเรียนในห้องเรียน และมีห้องปฏิบัติการพร้อม
วัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อฝึกทักษะปฏิบัติการระหว่างเรียน 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผล
การประเมิน 

ด้วยหลักสูตรมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบเพียง 5 คน แต่นักศึกษาทุกชั้นปีรวมกว่า 
320 คน ดังนั้นการลงปฏิบัติในชุมชน ด้วยอาจารย์เพียง 5 คน ไม่สามารถจัดการ
ดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึงได้ จึงจ าเป็นต้องให้ลงปฏิบัติในรายวิชาที่ส าคัญ และ
แก้ปัญหาโดยจัดโครงการบูรณาการวิชาการในแต่ละรายวิชากับการบริการ
วิชาการแก่สังคมเป็นรายภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในส่วนของสิ่งสนับสนุน
ทางหลักสูตรวางแผนจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนในแต่ละปี เพิ่มขึ้น 
แต่ไม่สามารถจัดซื้อพร้อมกันที่เดียวในคราวเดียวกันได้ ด้วยจ านวนงบประมาณที่
มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้อทยอยจัดซื้อเป็นรายปี 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

ทางหลักสูตรมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
หน่วยงาน และผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด ตามศักยภาพที่มีอยู่ 

 

3.สรุปการประเมินหลกัสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

กระบวนการประเมิน  
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมิน 

บัณฑิตมีความรับผิดชอบ มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีบุคลิกภาพดี  
มีจิตอาสา อยากให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเด็นที่อยากให้มีการ
พัฒนาเพิ่มเติมเนื่องจากมองว่าบัณฑิตของหลักสูตรยังขาดอยู่คือ ทักษะด้านการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้น และความมั่นใจในตนเอง เพราะเป็นประเด็นส าคัญที่จะเป็น
ส่วนในการสร้างความยอมรับและศรัทธาจากประชาชน นอกจากนี้ยังมีการเสนอให้
มีการจัดอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรในรายวิชาต่าง ๆ  เพิ่มขึ้นด้วย 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผล
การประเมิน 

ทางหลักสูตรฯ จะมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นคนดีและคนเก่ง เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของทักษะทางด้านหัตถการ ทางหลักสูตรพยายาม
เพิ่มทักษะในส่วนนี้ผ่ านการฝึกปฏิบัติ ในชั้นเรียนและการส่ งไปฝึกงาน
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในหน่วยบริการปฐมภูมิทุกภาคเรียน 

ข้อ เสนอการ เปลี่ ยนแปลง ใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

 ทางหลักสูตรจะเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาผ่านกระบวนการจัด
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 

การ
เปลี่ยนแ
ปลง
ภายใน
สถาบัน 
(ถ้ามี) ที่
มี
ผลกระท
บต่อ
หลักสูตร
ในช่วง 2 
ปีที่ผ่าน
มา 

1) การปรับเปลี่ยนการบริหารงานหลักสูตรฯ ในช่วงปลายปี 2561 (1 พฤศจิกายน 2561) ด้วยการ
ยุบเลิกโปรแกรมวิชาฯ มาเป็นการบริหารงานที่หลักสูตรฯ แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งผลดีคืออคติของประธาน
โปรแกรมวิชาฯ ในอดีต ที่เคยมีต่อหลักสูตรฯ ได้หมดอิทธิพลลง และงบประมาณที่ถูกจัดสรรมาด้วยวิธี
คิดจากนักศึกษาที่สังกัดในหลักสูตรฯ ก็จะได้ใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาได้อย่าง
เมเม็ดเต็มหน่วยขึ้น อีกทั้งการบริหารด้วยโปรแกรมวิชาฯ ในอดีตนั้นขาดการมีส่วนร่วมจากหลักสูตรฯ 
อาทิ การตัดสินใจโดยไม่เคยเรียกกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาฯ ประชุม (ไม่มีการประชุม และ/หรือ ไม่
มีการแจ้งนัดประชุมมายังประธานหลักสูตร ส.บ. ในฐานะกรรมการฯ) ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าแผนงาน/
โครงการ การจัดท างบประมาณ การจัดท าค าขอสนับสนุนครุภัณฑ์ฯ หรือเรื่องใด ๆ ที่เป็นการตัดสินใจใน
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาฯ แต่ในขณะนั้นประธานโปรแกรมวิชาฯ มี
เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเป็นผู้ท าหน้าที่เลขานุการให้ ซึ่งถ้าจะขอให้ช่วยเหลืองานของหลักสูตรฯ นั้น 
จะต้องผ่านไปขอความอนุเคราะห์จากประธานโปรแกรมวิชาฯ มาก่อน ซึ่งมีอนุญาตให้น้อยครั้งมาก แต่
คร้ันเมื่อได้ปรับมาเป็นการบริหารระดับหลักสูตรฯ เองแล้ว คณะฯ ได้เรียกตัวเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนฯ 
กลับไปประจ าคณะฯ และได้สั่งให้ช่วยเหลือหลักสูตรฯ วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 นาทีโดยประมาณ
เท่านั้น จึงท าให้เกิดภาระงานกับกรรมการหลักสูตรฯ ที่มากเกินไป และหลักสูตรฯ แต่ละหลักสูตรก็มี
ภาระงานไม่เท่ากันในส่วนต่างที่เป็นจ านวนนักศึกษา จ านวนแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และประเภทของหลักสูตรที่เป็นทางวิชาชีพ 

2) ความล่าช้า ในการเปิดใช้ตึกใหม่ของคณะฯ ท าให้หลักสูตรฯ ต้องชะลอการปรับปรุงห้องเรียน
ให้เป็นห้อง LAB ทางวิชาชีพไปด้วย ท าให้ยังคงมี Feedback จากนักศึกษาในเรื่องดังกล่าวนี้อย่าง
ต่อเนื่อง  

3) มีหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และได้รับความนิยม
จากนักเรียน ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่มีความใกล้เคียงกันกับหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน แต่จาก
ข้อมูลการสัมภาษณ์นักศึกษารับเข้าใหม่ พบว่าในปัจจุบันยังไม่ใช่หลักสูตรฯ ที่นักเรียนชอบที่จะเรียนไป
ในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นในปัจจุบันนี้ยังไม่ใช่หลักสูตรที่จะแบ่งฐานกลุ่มเปูาหมายในการเข้าเรียน แต่ใน
อนาคตอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ หากนักพัฒนาสุขภาพชุมชนปรับเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพเช่นเดียวกัน 

4) การปรับแผนการเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ให้เหลือไม่เกิน 9 หน่วยกิต ต่อ 1 ภาค
เรียน ท าให้นักศึกษาที่เข้าเรียนแล้วขอลาออก และที่จะสมัครใหม่ก็สอบถามประเด็นนีว้่าได้ปรบัเพิ่ม
กลับไปเหมือนเดิมให้แล้วหรือไม่ นั่นแสดงว่าจ านวนหน่วยกิตทีล่งทะเบียนได้น้อย ท าให้นักศึกษาจบช้า
ไปจากหลักสูตร 4 ปี เป็น 5 – 6 ปี  

5) การที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายทุ่มเทสรรพก าลังและทรัพยากรไปยังการตั้งคณะใหม่/หลักสูตร
ใหม่ เช่นคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น หรือบางหลักสูตรฯ ที่เพื่อแก้ไขปัญหาบางประการเช่นภาระงาน
ของอาจารย์ที่ไม่ประจ าหลักสูตรใด ๆ แต่ไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด/ชุมชนท้องถิ่น/สังคม จริง ๆ ท า
ให้หลักสูตรฯ ซึ่งขาดแคลนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรง ไม่ได้รับการสนับสนุนไปตามที่มีบันทึกฯ ร้องขอไป
ตามระบบราชการแล้ว รวมถึงอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ก็ต้องแบกรับภาระงานที่เกินกว่าก าลังบางคนก็ยัง
ไม่ได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ท าให้ขาดขวัญและก าลังใจ อีกทั้งทรัพยากรทางการบริหารอื่น ๆ 
ทั้งหมดที่สนับสนุนมายังหลักสูตรฯ ก็ไม่สอดคล้องกับปัจจัยน าเข้าทางการบริหารที่มากจากหลักสูตรฯ  

การ
เปลี่ยนแ
ปลง
ภายนอก

1) มีน าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่ (Thai University 
Central Admission System: TCAS) มาใช้ ของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
ท าให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามที่ตนถนัด และตัดสินใจได้หลายครั้งจนกว่าตัวเองจะมั่นไจ และ
ฝุายหลักสูตรก็สามารถคัดเลือกนักเรียนได้ถูกตามความต้องการเรียนที่แท้จริง ท าให้อัตราการคงอยู่ของ
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สถาบัน 
(ถ้ามี) ที่
มี
ผลกระท
บต่อ
หลักสูตร
ในช่วง 2 
ปีที่ผ่าน
มา 

นักศึกษาดีขึ้น 
2) การเลื่อนเปิดภาคเรียนกลับมาเหมือนเดิม ไม่เอาตามอาเซียน ซึ่งจริง ๆ มีส่วนดีอยู่มากที่ท าให้

การเรียนการสอนสอดคล้องไปกับประเพณีวัฒนธรรม เช่นวันปิดภาคเรียนอยู่ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 
เทศกาลถือศีลอดช่วงเดือนรอมฏอน เป็นต้น แต่ช่วงแรกของการปรับท า ให้เปิดภาคเรียนเร็วกว่า
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ท าให้ นศ.มาเรียนที่หลักสูตรฯ ในช่วง 2 สัปดาห์แรกแล้วทิ้งไปเรียนในมหาลัยอื่นที่
ประกาศผลและเปิดภาคเรียนหลัง 

3) สภาวิชาชีพ “สภาการสาธารณสุขชุมขน” เริ่มมีบทบาทในการออกกฎระเบียบ ประกาศ และ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นกฎหมายลูกของพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 
นอกจากจะเป็นโอกาสอันดีที่ท าให้นักเรียนสนใจที่จะมาเรียนในหลักสูตรฯ ซึ่งสภาฯ ได้รับรองให้แล้ว แต่
ส่วนหนึ่งก็ท าให้หลักสูตรฯ ต้องปรับตัวและพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ท าให้
เป็นภาระที่หนักของคณาจารย์ทั้ง ๆ ที่จ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาและภาระงานบริหาร
หลักสูตรฯ อยู่แล้ว 

4) ด้วยทิศทางความสนใจเรียนของนักเรียนในยุคปัจจุบัน ระบบสารสนเทศ 4 - 5G เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจจากสื่อที่นักศึกษาสนใจ จึงก่อให้เกิด
กระบวนการปรับตัวกันทั้งนักศึกษาและหลักสูตรฯ แต่ระบบสนับสนุนให้การปรับตัวด าเนินไปด้วยความ
ลื่นไหลนั้นยังท าได้ยากจากระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ยอมยืดหยุ่นไปตามกระแสโลก 
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หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 
 

แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน

เพิ่มเติม 
30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ 
จัดท าแผนงานโครงการสอนปรบัพื้นฐานความรู้ให้กับ

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
30 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีร่วมกบั
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเนน้การจัดการเรียนการสอน
ที่ให้นักศึกษามีเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เช่น 
การศึกษาดูงาน การศึกษาชุมชน 

30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร  
และอาจารยผ์ู้สอน 

 
2. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลทีไ่ม่สามารถ

ด าเนินได้ส าเร็จ 
แผนการปรับปรุงหลักสูตรตาม

รอบระยะเวลา เพื่อให้สามารถใช้เปิด
การเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2561 

31 ธันวาคม 2560 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส าเร็จ 
 

แผนจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

30 กันยายน 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน และ
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

ส าเร็จ 
 

แผนจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมใน
การเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้
ช่วยเติมเต็มประสบการณ์นักศึกษา 

30 กันยายน 2561 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

ส าเร็จ 
 

 
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)  
ด้วยในปัจจุบันสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรฯ ได้ก าหนดให้

หลักสูตรฯ ต้องมีจ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1,500 ชั่วโมง ซึ่งถึงแม้ว่าที่ผ่านมา
หลักสูตรจะได้จัดให้นักศึกษาได้ออกสังเกตการณ์ในระหว่างปิดภาคเรียนอยู่แล้วทุกชั้นปี แต่ก็ไม่เพียงพอ และไม่ได้ถูก
นับไว้ให้ปรากฏในใบรายงานผลการเรียน หลักสูตรฯ จึงได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้
ทบทวนเร่ืองนี้ และเมื่อได้ทบทวนแล้ว สรุปได้แนวทางใน 2 ประเด็นคือ เพิ่มรายวิชาการออกสังเกตการณ์อย่างมีส่วน
ร่วมในการจัดบริการสุขภาพชุมชน ระยะที่ 1 2 3 4 5 6 และ 7 (90) ที่ไม่นับหน่วยกิต จ านวน 7 รายวิชา แต่จัดชุด
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วิชาเสมือนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าไปในโครงสร้างของหลักสูตร และให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
เรียน ตามล าดับชั้นปี จะได้จ านวนชั่วโมงรวมทั้งสิ้น 630 ชั่วโมง เมื่อนับรวมกับที่มีอยู่แล้ว ในหลักสูตรฯ เดิมก็จะ
ครบถ้วนตามข้อก าหนด และ 2) คือการปรับรายวิชาที่มีอยู่แล้วให้มีคาบปฏิบัติการทดแทบคาบบรรยาย ซึ่งประเด็น
หลังจะท าให้เพิ่มภาระแก่อาจารย์ผู้สอน คณะฯ และมหาวิทยาลัยด้วย 

3.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลด เนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
สอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา)  

1) ทบทามวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ช่วยเติมเต็มประสบการณ์นักศึกษาในรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนไม่มี
ประสบการณ์ตรงส าไหรับทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

2) ชี้แจงและแนะน าให้อาจารย์ผู้สอนออกแบบและจัดกาเรียนการสอนโดยให้เน้นการจัดการเรียนการสอนที่
ให้นักศึกษามีเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เช่น การศึกษาดูงาน การศึกษาชุมชน การจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
และการจัดการเรียนการสอนเชิงพุทธิปัญญาเพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดสร้างสรรค์ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
1) ขอสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อประจ าหลักสูตรฯ 

แบบเต็มเวลา เพื่อแบ่งเบาภาระงานทางการจัดการในการสนับสนุนภารกิจหลักของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ ต้อง
ท างานสนับสนุนทุกอย่างเองด้วย โดยให้พิจารณาเป็นพิเศษจากข้อมูลพื้นฐานในการบริหารหลักสูตรจากปริมาณงาน
และจ านวนนักศึกษา 

2) จัดให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ออกฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมในหน่วยบริการ
สาธารณสุขจริง ๆ เพิ่มเติม ในหน่วยบริการประเภทต่าง ๆ เช่น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน/ภาคประชาชน นอกเหนือจากที่ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองด้วยการฝึกอบรมแล้ว 
โดยเน้นเนื้อหาที่สนใจให้สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน 

 

4. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2563 

แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเนน้การจัดการเรียนการสอน

ที่ให้นักศึกษามีเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เช่น 
การศึกษาดูงาน การศึกษาชุมชน การจัดการเรียนการสอน
แบบเชิงรุก และการจัดการเรียนการสอนเชิงพทุธิปัญญา
เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดสร้างสรรค์ในการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมทางวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

หลักสูตรฯ ท าความร่วมทางวชิาการระหว่างสถาบนัใน
ลักษณะ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็น
ภาคีเครือข่าย (ทม.เขารูปช้าง ทต.พะวง ทต.เกาะแต้ว 
อบจ.สงขลา รพ.สงขลา สสอ.เมืองสงขลา สสอ.หาดใหญ่ 
สสจ.ตรัง สสจ.สตูล สสจ.สงขลา สสจ.พัทลุง ทม.สงขลา 
รพ.ธัญญารักษ์สงขลา ศวพถ.ภาคใต้ ศอ.บต. เครือข่าย
สินธ์แพรทอง จ.พัทลงุ อบต.ทุ่งหวัง จ.สงขลา อบต.หนอง
ธง จ.พัทลุง ชมรมศิษย์เก่า สา’สุข มรภ.สงขลา ชมรมครูพี่
เลี้ยงนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา และ
สภาการสาธารณสุขชุมชน) 

31 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา 
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แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
จัดตั้งและพฒันาศูนยป์ฏิบัติการทางวชิาชีพการ

สาธารณสุขชุมชนในชุมชน (CPH Professional 
Community LAB) 

31 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

หลักสูตรฯ จัดตั้งและพฒันาห้องปฏิบัติการทางวชิาชีพ 
(Professional LAB Room) ในอาคารเรียน อาคาร 8 
ดังนี ้

- ห้อง 8-306 (Lab-BPH-1 (Human Anatomy for 
CPH: HAC) 

- ห้อง 8-406 (Lab-BPH-2 (Community Health 
Microbiology: CHM) 

- ห้อง 8-304 (Lab-BPH-3 (Community Care 
Unit: CCU) +8-100 

- ห้อง 8-305 (Lab-BPH-4 (Community Health 
Sanitary: CHS) 

- ห้อง 8-405 (Lab-BPH-5 (Community Health 
Research: CHR) 

- ห้อง 8-302 (Lab-BPH-6 (Community Health 
Development: CHD) 

30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ และ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

จัดตั้งเป็นทีท่ าการสภาวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน
ส่วนหนา้ ประจ าภาคใต้ โดยให้มีศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
ทางวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน/ศูนย์วิจยัและพฒันา
นวัตกรรมทางวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดยร่วมมือกับ
สภาการสาธารณสุขชุมชน เพื่อรับมอบอ านาจจากสภาฯ /
ท างานร่วมกับสภาฯ ในการจัดบริการและพัฒนาวิชาการ
แก่เครือข่ายสมาชิกในส่วนภาคใต้  

30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าแนวคิดปัญญาประดิษฐ์
มาปรับใช้ในการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนานักศึกษาให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแบบฉับไวและส าหรับการพัฒนา
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

31 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

จัดท าแผนงานโครงการสอนปรบัพื้นฐานความรู้ให้กับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 

30 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ และ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน
เพิ่มเติม 

30 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ และ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
                                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

159 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดแข็งและแนวทางเสริมเพื่อการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6 
จุดแข็งของหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

1. มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ และการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

2. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุขมาก่อน จ านวน 2 คน ซึ่งสอดคล้อง
กับทิศทางที่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนก าหนดไว้ในแผนฯ ของสภาฯ และร่าง มคอ.1 ที่ก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุขมาก่อนไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 คน 

3. มีการวางระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา โดยการก าหนด
แผนพัฒนาตนเองด้านคุณวุฒิ ทั้งหลักสูตรเฉพาะทาง การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก 
(Postdoctoral Appointment) ตลอดจนแผนพัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ช่วง 10 ปี 
(พ.ศ.2560-2569)  

4. มีการวางระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
การด าเนินงานของคณะฯในภาพรวมให้การสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนวิจัย จากคณะฯ ประกอบด้วย การจัดหา
แหล่งทุนวิจัย การจัดสรรทุนวิจัย การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

5. มีระบบการรับนักศึกษาที่ชัดเจน มีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของ
หลักสูตร ท าให้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้นักศึกษาที่สอดคล้องต่อความต้องการของหลักสูตร ประกอบกับ
หลักสูตรฯ มีการก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่มีความโปร่งใส ชัดเจนและมีเครื่องมือที่มีคุณภาพในการคัดเลือก
นักศึกษา ท าให้ทางหลักสูตรฯ ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะเรียน 
มีเวลาเรียนเพียงพอ  

6. มีกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาที่หลายหลาย เพื่อให้นักศึกษา
สามารถใช้ชีวิตในระหว่างการศึกษาได้อย่างมีความสุขและมีศักยภาพในการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 

7. มีการประชาสัมพันธ์ที่มีความเข้มแข็ง โดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษารุ่นพี่ที่ก าลังศึกษาอยู่กลับไป
ประชาสัมพันธ์และแนะน าหลักสูตรที่โรงเรียนเก่าของนักศึกษา  

8. หลักสูตรฯ ได้รับการยอมรับจากชุมชนท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน ผ่านการลงพื้นที่ของคณาจารย์และนักศึกษาไปท า
กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับชุมชน ตลอดต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี ส่งผลให้ชุมชนเกิดการ
ยอมรับ และไว้วางใจต่อตัวหลักสูตร ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในหลักสูตรเพิ่มมากข้ึนในทุก ๆ ปี  

9. มีคณะกรรมการนักศึกษาฝุายต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝุายอย่างชัดเจน ท าให้การท างานของหลักสูตร
คล่องตัวขึ้น มีการจัดกิจกรรมสอดคล้องตามความต้องการของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

10. มีระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อควบคุม ติดตาม และให้การช่วยเหลือนักศึกษาอย่าง
ใกล้ชิดและทันท่วงที ผ่านการก ากับและติดตามโดยกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาของ
หลักสูตรฯ มีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก ท าให้เมื่อเกิดปัญหานักศึกษาจึงมีความไว้วางใจ
และกล้าที่จะมาปรึกษาปัญหาต่าง ๆ  

11. มีช่องทางต่าง ๆ ไว้เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะ ปรึกษา หรือร้องเรียนเรื่องต่าง  ๆ ได้อย่าง
ทั่วถึง โดยมีกล่องรับเรื่องร้องเรียนวางไว้หน้าห้องให้นักศึกษาเขียนเรื่องร้องเรียน มีห้องการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิต มีช่องทางออนไลน์ให้นักศึกษาติดต่อได้ตลอดเวลา ทั้งในลักษณะรายบุคคล กลุ่มย่อย และห้องรวม
นักศึกษาทั้งหมด โดยมีทีมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและตัวแทนนักศึกษาเป็นผู้คอยตอบค าถามต่าง ๆ หรือให้
ข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนหลักสูตรมีภาคีเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขในหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ที่คอย
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เป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน าแก่นักศึกษาด้วย  รวมถึงหลักสูตรมีการติดตามผลการเรียนและการ
ลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละคน หากมีนักศึกษาคนใดมีปัญหาเรื่องผลการเรียน ติดวิกฤติ/ เรียนไม่เป็นไปตามแผน 
จะน าเข้าสู่วาระการประชุมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ พร้อมวางแผนการแก้ปัญหาเป็นราย ๆ ไป 

12. มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการ
จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเสริมสร้างประสบการณ์ตรงโดยการน า
นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของหลักสูตร  ในขณะเดียวกัน
หลักสูตรก็ด าเนินการส ารวจและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ ทั้ง
จากแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ แหล่ง/หน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างาน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็น
เครือข่ายความร่วมมือของหลักสูตร เพื่อจะได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของหลักสูตรให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของแหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างแท้จริง 

13. ระบบและกลไกที่ท าให้นักศึกษาของหลักสูตรรู้จักแหล่งงานที่ตนเองสามารถเข้าไปท างานได้ภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา เช่น การส่งนักศึกษาออกสังเกตการณ์ในหน่วยบริการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตร อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา 
เช่น โครงการประชุมวิชาการประจ าปี “ม.ราชภัฏสงขลาพัฒนาสุขภาพชุมชนท้องถิ่น”ครั้งที่ 8 และ โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงรุกกับทีมสหวิชาชีพ เป็นต้น การมีระบบการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องของ
นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการสมัครงาน
ของแหล่งงานในสายวิชาชีพ ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ก็ส่งเสริมและ
สนับสนุนโดยการด าเนินการจัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวเข้าสู่วัย
ท างาน” ซึ่งมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรมคือ (1) เขียนเรซูเม่ (ใบสมัคร) อย่างไรให้ได้งาน (2) การเตรียมตัวเข้าสู่
ตลาดแรงงาน และ (3) มั่นใจเดินหน้าสู่วิชาชีพ โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและรุ่นพี่ที่ประสบความส าเร็จใน
หน้าที่การงานมาร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิตที่จะ
ส าเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

14. มีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาที่มีความทันสมัยและลุ่มลึกในศาสตร์ทาง
สาธารณสุขชุมชน และสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน ความต้องการของประเทศ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 ตลอดจน พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 

15. มีการด าเนินการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  และการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนสอดคล้องตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 

16. มีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

17. มีการติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทุกท่านให้ความร่วมมือกับการด าเนินงานและติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นอย่างดี 

18. มีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงท าให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการและความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละปีงบประมาณ อีกทั้ง
ทางหลักสูตรฯ ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 
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แนวทางเสริมจุดแข็งของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
1. การจัดหาอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพิ่ม รวมถึงการรักษาระบบและกลไกในการรับอาจารย์ แต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนและต่อเนื่องให้คงอยู่ต่อไป 
2. การส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการตามแผนที่ก าหนด 
3. จัดท าแผนค าขอบรรจุอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข 

ชุมชน ตามข้อบังคับฯ ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ไปยังคณะฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรมีระบบสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติ  

ในต่างประเทศ ตลอดจนการตีพิมพ์ในวารสารเพิ่มขึ้น 
5. หลักสูตรควรมีวิธีการรับนักศึกษาใหม่ที่มีความจ าเพาะต่อหลักสูตร สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความตั้งใจ

และสนใจเรียนสาธารณสุขชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อลดการตกออกระหว่างเรียน โดยควรใช้แบบวัดทัศนคติและความ
ถนัดทางวิชาชีพประกอบการสัมภาษณ์ การรับในรอบโควตา ควรเพิ่มโควตาบุตรอสม. ส าหรับหลักสูตรทางด้าน
สุขภาพ และในรอบ portfolio ขอใช้หนังสือรับรองการเก็บชั่วโมงฝึกประสบการณ์ทางด้านสาธารณสุขในหน่วย
บริการปฐมภูมิ หรือในหน่วยองกรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบการ
พิจารณา โดยประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจเรียนต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
เตรียมตัวไปเก็บชั่วโมงฝึกประสบการณ์ทางด้านสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือในหน่วยองกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ด้านการสาธารณสุขและสิง่แวดล้อมใกล้บ้าน และขอหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ มายื่น
ประกอบการพิจารณา 

6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนให้สามารถให้ค าปรึกษาได้ด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและแก้ไขปัญหา
ให้กับนักศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ควรด าเนินการต่อเนื่องและสอดแทรกไปในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาของหลักสูตรด้วย 

7. ส่งเสริมให้สายรหัสดูแลกันและกันในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับเบื้องต้นที่สามารถจัดการได้ 
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษาช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง 

8. จัดกิจกรรมพบปะแหล่งงานหรือมีช่องทางในการรับฟังข้อมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่แหล่ง
งานและผู้ใช้บัณฑิตต้องการอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย และควรส ารวจและรับฟังข้อมูลจากบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาและมีงานท าแล้วเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือคุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้วย เพื่อหลักสูตรจะได้มีข้อมูลอย่างรอบด้านในการน ามาพัฒนาศักยภาพนกัศึกษารุ่นต่อไปของหลักสูตรให้
มีความเพียบพร้อมต่อไป 

9. ด าเนินโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส ารวจและประเมินส่วนที่ขาดของบัณฑิตที่จะส าเร็จ
การศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพื่อหลักสูตรจะได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง/เติมเต็มให้กับบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาได้
อย่างตรงจุดต่อไป 

10. จัดสรรทรัพยากรในการปรับปรุงพัฒนาสาระรายวิชาให้มีความทันสมัยและลุ่มลึกในศาสตร์อยู่เสมอ โดย
การสร้างเครือข่าย ขยายความร่วมมือในระดับสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาค 
ระดับประเทศ และต่างประเทศ 

11. ออกแบบก าหนดอาจารย์ผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบที่เป็นรูปธรรมขึ้น เช่น การพัฒนาระบบการส่ง มคอ.ได้ทันเวลา 

12. การวางแผนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ไว้ล่วงหน้าเป็นแผนระยะยาว เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ครบตาม
ความต้องการของหลักสูตร และท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ที่สามารถสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา
ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
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จุดที่ควรพัฒนาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาชาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
1. ส่งเสริมใหอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีภาระงานที่เหมาะสม เพื่อความสมดุลในการจัดสรรเวลาด าเนินงาน

ในภารกิจส าคัญอื่น ๆ เช่น ผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2. วางแผน ก าหนดช่วงระยะเวลา และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่าง

หลากหลายและครบทุกคน และยกระดับการน าเสนผลงาน และหรือการตีพิมพ์ผลงานในวาสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

3. เพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก โดยการสนับสนุนการเรียนต่อในวุฒิที่สูงขึ้น
ของอาจารย์ 

4. เพิ่มจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาการ 
5. ก าหนดแผนห้วงเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ให้ครบทุกคน   รวมถึงความ

หลากหลายในการเผยแพร่ผลงาน 
6.  นักศึกษาใหม่ที่ผ่านการคัดเลือก มีความอ่อนทางวิชาการ โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และพื้นฐานทาง

การแพทย์ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า จึงจ าเป็นต้องท าต่อเนื่อง และเพิ่มเวลามากข้ึน   
7.  เพิ่มเติมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางด้านภาษา และ IT  ในระดับหลักสูตรฯ 
8.  สนับสนุนผลักดันให้นักศึกษาน าเสนอ เผยแพร่ผลงานในเวทีวิชาการระดับชาติ นานาชาติ เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
9. การคิดอัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรยังไม่มีความเหมาะสม ท า

ให้ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้สะท้อนผลการด าเนินงานจริงของหลักสูตร และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรยังอยู่
ในระดับที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น 

10. ปรับปรุงวิธีการเข้าประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตรฯ ของบัณฑิตที่มี
งานท า  

11. ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยนั้นควรด าเนินการให้ครอบคลุมทุกรายวิชา ซึ่ง
หลักสูตรจะต้องกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนติดตามและด าเนินการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม 

12.เพิ่มเติมการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในรายวิชาต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและครอบคลุมรายวิชามากข้ึน 

13. มีการออกแบบระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การจัดสัมมนา
อาจารย์ผู้สอน 

14.ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรยังมีความล่ าช้า และไม่เพียงพอด้วย
งบประมาณที่จ ากัดของหลักสูตร และการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาของหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจ าเป็นจะต้องมีอาจารย์ผู้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพิ่ม เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อคุณภาพในการด าเนินงานของหลักสูตร 
             2. พิจารณาและปรับเปลี่ยนงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
             3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาภาระงานสอนเกินภาระงานขั้นต่ าของ
อาจารย์ใหม่ หรือมีการจัดสรรค่าตอบแทนตามภาระงานที่มากข้ึน 

4. เอื้อโอกาส สนับสนุน ติดตาม และกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาของตนเองในระดับที่สูงขึ้น 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท าต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึนอย่างแท้จริง โดย
การปรับลดภาระงานสอนและภาระงานด้านอื่น ๆ หรือการให้สิทธ์ให้การลาพักระยะสั้น เพื่อให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีเวลาในการผลิตผลงาน ซึ่งอาจมีเงื่อนไขว่าถ้าไม่มีผลงานจะมีผลต่อการปรับเพิ่มเงินเดือนหรือการต่อสัญญา 

6. ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการท างานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการในแหล่งที่มีค่าน้ าหนักอยู่ในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น โดยไม่ต้องใช้ทุนส่วนตัว เพราะวงเงินค่าตอบแทนที่
ก าหนดให้ในการน าเสนอผลงานที่มีค่าน้ าหนักมากยังไม่สอดคล้อง หรือต่ ากว่าจริง 

7. การจัดเตรียมความพร้อม สอนเสริม ให้ต่อเนื่อง หลากหลายรูปแบบ เชน่ การเตรียมความพร้อม
ทางดา้นวชิาการโดยอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร และการเตรียมความพร้อมโดยรุ่นพี่ ช่วยสอนรุ่นน้อง ในช่วงตอน
เย็น หรือวันเสาร์ – อาทิตย์ จัดรุ่นพี่ที่มีความถนดัในแต่ละรายวิชา ลงไปช่วยเปน็ติวเตอร์สอนน้องๆ หมุนเวียนสลับ
สับเปลี่ยนกันไป นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้กับนักเรียนชัน้ม.6 ทุกแผนการเรียน สามารถสมคัรเข้าเรียนในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ เนื่องจากลักษณะวิชาชีพสาธารณสุข เป็นการท างานที่ต้องใชท้ั้งศาสตร์และศิลป ์ และ
ต้องมีจิตบริการ จิตอาสาในการท างานชุมชน การเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์เข้าศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน จึง
เป็นการเปิดโอกาสให้วิชาชพีไดน้ักสาธารณสุขที่มีความตั้งใจ และเต็มใจท างานชุมชนอย่างแทจ้ริง ในส่วนของพื้นฐาน
ทางวชิาการ สามารถใช้การเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานเสริมสร้างความเข้มแข็งได้เชน่เดยีวกับนักศึกษาสายวิทย์-
คณิต 

8. มีการปรับลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนลง โดยพยายามจัดกิจกรรมแบบพหุรวมกันหลาย ๆ ทักษะ เพื่อลด
จ านวนกิจกรรมที่มากเกินไป ทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ควรค านึงถึงการ
พัฒนาศักยภาพและความจ าเป็นของนักศึกษาแต่ละชั้นปีอย่างแท้จริง  ตอบโจทย์การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรปรับเปลี่ยนเกณฑ์การนับนักศึกษาแรกเข้าใหม่  โดยเริ่มนับจากจ านวน
นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรในวันแรกที่มีการจัดการเรียนการสอน  ส่วนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตควรมี
วิธีการคัดเลือกนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิตจริง ๆ โดยไม่ได้มองที่คะแนน
สอบเข้า หรือแผนการเรียนวิทย์- คณิต เพียงอย่างเดียว โดยจะต้องมีกระบวนการในการคัดเลือกนักศึกษาที่จ าเพาะ
สาขาทางวิชาชีพ ตลอดจนการส ารวจ สอบถามและรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรจากนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นผ่าน
การท าแบบประเมินของหลักสูตรโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

10. เริ่มให้นักศึกษาท าวิจัยตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 2 เริ่มจากการหาปัญหาวิจัย เลือกหัวข้อวิจัย เขียนโครงร่าง
และสอบโครงร่างวิจัยให้แล้วเสร็จตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จะได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย/ ท าการ
ทดลองวิจัยให้แล้วเสร็จก่อนขึ้นภาคเรียนที่ 2 เพื่อที่จะได้น าผลการวิจัยไปเขียนและท าเล่มฉบับสมบูรณ์พร้อมเตรียม
สอบจบในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา โดยขอลากลับมาสอบระหว่างฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือในช่วงหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จก็ได้   

11. ด าเนินการจัดท าบัญชีแหล่งงานที่บณัฑิตของหลักสูตรเข้าท างาน เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานรับฟัง
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการและให้ผู้ใช้บัณฑิตเข้ามาประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตรได้มากข้ึนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อีกทั้งควรเสนอให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลับราชภัฏสงขลา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี  เพิ่มช่องทางให้ผู้ใช้บัณฑิตสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ นอกเหนือจากการประเมินความพึงพอใจเป็นระดับคะแนน 
เพื่อให้หลักสูตรมีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการน าไปพัฒนาคุณลักษณะและศักยภาพของบัณฑิตให้มี
ความพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างแท้จริง 

12. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะการด าเนินงานให้แก่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งจะท าให้
อาจารย์ผู้สอนมองเห็นความเป็นไปได้ในการด าเนินการ 
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13. จัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ก่อนท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.
4) เพื่อก าหนดและส่งเสริมให้เกิดการด าเนินการในกลุ่มรายวิชา หรือทุกอาจารย์ผู้สอน 

14. มีการออกแบบกระบวนการทวนสอบในระดับรายวิชาให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น ตลอดจน
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติให้กับอาจารย์ผู้สอนทุกคน เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

15. มีการออกแบบกระบวนการทวนสอบในระดับรายวิชาให้มีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น ตลอดจน
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติให้กับอาจารย์ ผู้สอนทุกคน เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

16. เพิ่มงบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น และเพิ่มช่องทางในการรับ
ฟังข้อคิดเห็น ปัญหา หรือข้อเสนอแนะต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนมีกระบวนการรับมือกับปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นไว้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาสามารถกระท าได้ทันท่วงที 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 

1. อาจารย์ ดร.วรพล  หนนูุ่น  ลายเซ็น: _______________________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 

2. อาจารย์ ดร.ภัชชนก  รัตนกรปรีดา  ลายเซ็น: _______________________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 

3. อาจารยส์ุรัตน์สวดี  แซ่แต ้ ลายเซ็น: _______________________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 

4. อาจารยเ์ยาวลักษณ์  เตี้ยนวน ลายเซ็น: _______________________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 

5. อาจารย ์ดร.จิตรวี  เชยชม ลายเซ็น: _______________________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 

 
ประธานหลักสูตร : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น 

ลายเซ็น : ____________________________        วันที่รายงาน :   31 พฤษภาคม 2563 

 
เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ  (รองคณบดีฝุายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา)  

ลายเซ็น : :____________________________        วันที่รายงาน :   31 พฤษภาคม 2563 

 
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ  (คณบดคีณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ลายเซ็น : ____________________________        วันที่รายงาน :   31 พฤษภาคม 2563 

 
เอกสารประกอบรายงาน 

1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมนิ 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปทีี่ประเมนิ 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

166 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ 
 

 การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายใน
จ านวน 6 องค์ประกอบ จ านวน 14 ก ากับมาตรฐาน 
 

องค์ประกอบที ่ ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารการจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รบัการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์ ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

4.2.1  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ 
         ปริญญาเอก 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
 ต าแหน่งทางวิชาการ 
4.2.3  ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสตูร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
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ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  
จากผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุข

ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในปีการศึกษา 2562  สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปคะแนนและผลประเมินตามองค์ประกอบ (สกอ.) 

องค์ประ 
กอบที่ 

ชื่อองค์ประกอบ คะแนนประเมินตนเอง ผลการประเมิน 

1 การก ากับมาตรฐาน ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 บัณฑิต 4.95 ดีมาก 

3 นักศึกษา 3.67 ดี 

4 อาจารย ์ 3.78 ดี 

5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.50 ดีมาก 

6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2 –6 4.17 ดีมาก 
หมายเหตุ   

1. คะแนนประเมินตนเอง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบนั้นๆ  
2. ผลการประเมิน หมายถึง ผลการด าเนินงานในระดบัต่างๆ ตามเกณฑ์ตัดสินของ สกอ. ซึ่งการแปลผล จะเป็น

การอธิบายว่า  
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 - 2.00 น้อย 
2.01 - 3.00 ปานกลาง 
3.01 - 4.00 ดี 
4.01 - 5.00 ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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องค์ประกอบที่ 2 – องค์ประกอบที่ 6 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 

 

ผลการประเมิน 
คะแนนประเมินตนเอง ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์ (% หรือ สัดส่วน) 
ตัวหาร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ค่าเฉลี่ย 4.8 
24.50 

ค่าเฉลี่ย 4.90 4.90 คะแนน 
5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 ร้อยละ 80 
78 

ร้อยละ 100 5 คะแนน 
78 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 4 คะแนน - 4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 4 คะแนน - 4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี ่3.3 3 คะแนน - 3 คะแนน 3 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.1 4 คะแนน - 4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.2  

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2.1 ร้อยละ 20 
3 

ร้อยละ 60 5 คะแนน 
5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2.2 ร้อยละ 20 
0 

ร้อยละ 0 0 คะแนน 
5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2.3 ร้อยละ 20 
1.6 

ร้อยละ 32 5 คะแนน 
5 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.3 4 คะแนน - 4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 4 คะแนน - 5 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 5 คะแนน - 4 คะแนน 5 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.3 4 คะแนน - 4 คะแนน 4 คะแนน 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.4 5 คะแนน 
10 

5 คะแนน 5 คะแนน 
10 

ตัวบ่งชีท้ี ่6.1 4 คะแนน - 4 คะแนน 4 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 – 6 4.17 

ผลการประเมิน ดีมาก 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
องค์ประ 
กอบที่ 

คะแนนผ่าน 
จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1 ผ่าน/ไม่ผา่นมาตรฐาน หลักสูตรได้
มาตรฐาน 

2 คะแนนเฉลี่ย
ของทุกตวับ่งชี้

ใน
องค์ประกอบที่ 

2 - 6 

2 - - 2.1, 2.2 4.95 ดีมาก 

3 3 3.1, 3.2, 3.3 - - 3.67 ดี 

4 3 4.1, 4.2, 4.3 - - 3.78 ดี 

5 4 5.1 5.2, 5.3, 
5.4 

- 4.50 ดีมาก 

6 1 - 6.1 - 4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2 4.17 ดีมาก 

ผลการประเมิน    4.17 ดีมาก 

หมายเหตุ  ในประเดน็ตัวบง่ชี้ที ่3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
 
  



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

170 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
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ภาคผนวก 

 
 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

172 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
                                                                             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

173 

 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

174 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

176 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

180 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

 



รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

184 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
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รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
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