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ค าน า 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา พ.ศ. 2562 หลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงาน
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่
ก าหนด สาระส าคัญในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปี
การศึกษา 2563 จะเป็นเอกสารแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตรในการประเมินคุณภาพ ซึ่ง
จะน า ไปสู่ การพัฒนาปรับปรุ งหลักสูตร  ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน 
ระดับหลักสูตร แต่ละตัวบ่งชี้ให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา หลั กสูตรพัฒนาใหม่ 
พุทธศักราช 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ซึ่งมีศักยภาพในการด าเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต อาจารย์
ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในชั้นปี  ที่ 
1 เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี ท าหน้าที่ดูแล
ให้ค าแนะน าด้านวิชาการและการด าเนินชีวิต โดยมีช่องทางในการติดต่อหลากหลายเพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาและ
เพื่อความสะดวกในการติดต่อ เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสต่าง ๆ นักศึกษา
ของหลักสูตรสามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนการสอน มาประยุกต์ใช้ในงานบริการ
วิชาการ  อีกทั้งหลักสูตรจัดสาระการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
เน้นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสถานการณ์โควิด 19 หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และมีกระบวนการครบถ้วนตามขั้นตอน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีห้องเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีสื่อหนังสือ เอกสาร 
ต ารา ตัวอย่างงานวิจัย CD-ROM, VCD เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มาศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสาระความรู้ต่าง ๆ ของหลักสูตร  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 1 ผ่าน ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2  2 ไม่ขอรับการประเมินเพราะยังไม่มนีักศึกษาจบ 

องค์ประกอบที่ 3  3 3.00 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4  3 2.56 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 5  4 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 6 1 3.00 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 12 3.24 ดี 
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จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในด้านการพัฒนาตนเอง   
ด้านวิจัยที่สอดคล้องต่อการพัฒนานักศึกษาและหลักสูตรให้ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
  2.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 100  

3.นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
หลากหลายช่องทางและทั่วถึง 

4.หลักสูตรมีความร่วมมือในกับอาจารย์ต่างสาขาวิชาและต่างคณะ เพ่ือให้ได้อาจารย์ผู้สอนที่มี
คุณวุฒิความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตร 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1.อัตราแรกเข้าของนักศึกษายังน้อย ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและตรง
กลุ่มเป้าหมาย 

2.หลักสูตรยังไม่เป็นที่ต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการเตรียมแผนปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ 

3.อาจารย์ในหลักสูตรไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ โดยการส่งเสริมและเสริมแรงกระตุ้นให้อาจารย์
สร้างงานวิจัยและเอกสารประกอบการสอน 

4.ผลงานทางวิชาการในหลักสูตรมีปริมาณน้อย โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขอทุน 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

5.ส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนอผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.2563 ก าหนด
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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร  25621644000216 
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)      : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)  : Bachelor of Science Program in Health  
   Science and Spa 

1.3 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา หลักสูตรพัฒนาใหม่ 

พุทธศักราช 2562 โดยท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ในปีงบประมาณ พ .ศ.2560 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม
คัดเลือก โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ 1) กลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในจังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง และนครศรีธรรมราช จ านวน 350 คน 2) กลุ่มผู้ประกอบการในหน่วยงาน
หรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล ธุรกิจสปา สถาบันความงาม และหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในเขต 14 จังหวัดภาคใต้ จ านวน 30 แห่ง การวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีความ
สนใจในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้าน
ผู้ประกอบการเห็นว่าชื่อหลักสูตรมีความเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับคุณลักษณะในวิชาชีพของบัณฑิต 
จากการศึกษาดังกล่าวน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ได้ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุมครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 และหลักสูตรเปิดสอนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 ได้ก าหนด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา หลักสูตรได้ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปาที่มีคุณธรรม
จริยธรรมและ มีจิตบริการ มีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
ภายใต้กฎหมายที่ก าหนด มีองค์ความรู้ และทักษะปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปาอย่าง
เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบทของท้องถ่ิน ทั้งนี้เพื่อเตรียมรองรับก าลังคน ตามความต้องการของประเทศ อีกทั้งในส่วนของต าแหน่ง
งานที่จะรองรับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปานั้น บัณฑิตสามารถท างานในส่วนของ
ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพและสปา ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและสปาทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ขออัตราก าลังจากคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อ
ทดแทนต าแหน่งอาจารย์ที่มีก าหนดเกษียณอายุ
ราชการ จัดการพัฒนาความรู้ให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้ทันสมัยเสมอ  

ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในการขออัตราก าลังอาจารย์
ผู้รับผิดชอบทดแทนต าแหน่งอาจารย์ที่มีก าหนดเกษียณอายุ
ราชการ ได้รับการอนุมัติผ่านสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2564 
ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2564 

ควรพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
ให้มีต าแหน่งทางวิชาการหรือคุณวุฒิท่ีสูงขึ้น  

อยู่ในขั้นด าเนินการ เตรียมเอกสารประกอบการสอนและ
ผลงานวิจัย จ านวน 5 คน 

การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับโรงเรียน และ
นักเรียนยังน้อย และเป็นหลักสูตรใหม่ท าให้
นักเรียนยังไม่ทราบรายละเอียดของหลักสูตร 
แนวทางการเรียน การประกอบอาชีพ เป็นต้น  

หลักสูตรได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลากหลาย เช่น 
YouTube  Facebook รายการวิทยุ และการลงพื้นที่ใน
จังหวัดที่มีแหล่งงานตรงกับหลักสูตร เช่น กระบี่ พัทลุง สงขลา 
ยะลา เป็นต้น   

นั ก ศึ ก ษ าแ ร ก เ ข้ า บ า ง ร า ยมี พื้ น ฐ า นด้ า น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์น้อย เนื่องจากไม่ได้
จบมัธยมศึกษาในสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

จัดโครงการปรับพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ อังกฤษ 
กายวิภาคศาสตร์ และพื้นฐานสปา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา เรื่อง เด็กไทยในยุค
ดิจิทัล รู้เท่าทัน Cyber bullying และกิจกรรมอบรมและสอบ
ประเมินทักษะภาษอังกฤษ CEFR 
หลักสูตรจัดกิจกรรม เรื่องการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงการ
ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 

ปรับปรุ งเนื้อหาส าหรับการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ให้ครอบคลุม เพิ่มการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุก กับโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
ภาคใต้ให้มากขึ้น  

ด าเนินการจัดท าสื่อรูปแบบ วีดีโอประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่ออินโฟ
กราฟิกเป็นสื่อการเรียนรู้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตร  

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ของหลักสูตรให้แก่นักศึกษา 

หลักสูตรด าเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้ต าแหน่งงาน บทบาท
หน้าท่ีของผู้จัดการสปาและการเป็นผู้ประกอบการ 

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและจัดกิจกรรม
เพื่อตรงตามความต้องการของนักศึกษามากข้ึน 

หลักสูตรรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาในเรื่ อง การปรับ
พื้นฐานการเรียนให้รุ่นต่อไป และมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
พี่น้องชาววิทย์สปา โดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 
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3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(เกณฑ์ 2558) 
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่
จบ 

1 นางสาวณฐวรท  
บุญรัตนา 

อาจารย ์ วท.ม.(การแพทย์แผน
ตะวันออก) 
พทป.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต)์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลธัญบุรี 

2559 
2554 

 

2 นางสาวธนพร อิสระ
ทะ 

อาจารย ์ วท.ม.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต)์ 
วท.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต)์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2556 
2552 

3 นางสาววัชราภรณ์  
พัทคัน 

อาจารย ์ วท.ม.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต)์ 
วท.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต)์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2556 
2552 

4 นางฤดีดาว   
ช่างสาน 

อาจารย ์ พย.ม.(การพยาบาลอนามยั
ชุมชน) 
วท.บ.(การพยาบาลและ 
ผดุงครรภ)์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2542 
2525 

5 นางสาวนพมาศ  
ร่มเกต ุ

อาจารย ์ ศษ.ม.(สรา้งเสริมสุขภาพ) 
วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ       
(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2550 
2543 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563หน้า 8 
 

3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน) 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 นางสาวณฐวรท  
บุญรัตนา 

อาจารย ์ วท.ม.(การแพทย์แผน
ตะวันออก) 
พทป.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต)์ 

มหาวิทยาลยัรังสติ 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี           
ราชมงคลธัญบรุ ี

2559 
2554 

 

2 นางสาวธนพร 
อิสระทะ 

อาจารย ์ วท.ม.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต)์ 
วท.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต)์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2556 
2552 

3 นางสาววัชราภรณ์  
พัทคัน 

อาจารย ์ วท.ม.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต)์ 
วท.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต)์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2556 
2552 

4 นางฤดีดาว   
ช่างสาน 

อาจารย ์ พย.ม.(การพยาบาลอนามยั
ชุมชน) 
วท.บ.(การพยาบาลและผดุง
ครรภ)์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2542 
2525 

5 นางสาวนพมาศ  
ร่มเกต ุ

อาจารย ์ ศษ.ม.(สรา้งเสริมสุขภาพ) 
วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ       
(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2550 
2543 
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4. อาจารยผ์ู้สอน  
4.1 อาจารย์ประจ า 

1) อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  
2) อาจารย์ธนพร อิสระทะ 
3) อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน 
4) อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน 
5) อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ 

 
   4.2 อาจารย์ผู้สอน 

1) ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ 
2) ดร.จีรพัชร์  พลอยนิลเพชร  
3) ดร.ยุทธพงษ์  หลี้ยา  
4) อาจารย์ชนรรค์  พงศ์อาทิตย์ 
5) ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ  
6) อาจารย์กนิษฐา พงศ์อาทิตย์  
7) ดร.นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง   
8) อาจารย์สุธินี  หีมยิ  
9) อาจารย์ธีรพล บัวทอง  
10) ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์  

 
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

โดย สกอ. 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ธนพร อิสระทะ  โทรศัพท์  : 0840702776 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ธนพร อิสระทะ  โทรศัพท์  : 0840702776 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2563 
 
ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน 

✓  1.จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น โดยมีอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังตารางต่อไปนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ-ิสาขาวิชา หมายเหต ุ

1 นางสาวณฐวรท 
บุญรัตนา 

วท.ม.(การแพทย์แผน
ตะวันออก) 
พทป.บ.(การแพทย์แผน
ไทยประยุกต)์ 

อาจารย์ที่มีคุณวฒุิตรง  
- ใบประกาศนียบัตร ผู้ให้บริการสปาเพือ่
สุขภาพ 500 ชั่วโมง 
- ใบอนุญาตผู้ด าเนินการสปาเพื่อสขุภาพ 

2 นางสาวธนพร 
อิสระทะ 

วท.ม.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต)์ 
วท.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต)์ 

อาจารย์ที่มีคุณวฒุิตรง 
- ใบประกาศนียบัตร ผู้ให้บริการสปาเพือ่
สุขภาพ 500 ชั่วโมง 
- ใบอนุญาตผู้ด าเนินการสปาเพื่อสขุภาพ 

3 นางสาววัชราภรณ์  
พัทคัน 

วท.ม.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต)์ 
วท.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต)์ 

อาจารย์ที่มีคุณวฒุิตรง 
- ใบอนุญาตผู้ด าเนินการสปาเพื่อสขุภาพ 

4 นางฤดีดาว      
ช่างสาน 

พย.ม.(การพยาบาลอนามัย
ชุมชน) 
วท.บ.(การพยาบาลและ
ผดุงครรภ)์ 

อาจารย์ที่มีคุณวฒุิสัมพนัธ ์

5 นางสาวนพมาศ 
ร่มเกต ุ

ศษ.ม.(สร้างเสริมสุขภาพ) 
วท.บ.วิทยาศาสตร์สขุภาพ       
(การส่งเสริมสขุภาพเดก็) 

อาจารย์ที่มีคุณวฒุิสัมพนัธ ์

 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
 
 

1.1.1-1 มคอ.2 
1.1.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.1.1-3 การรับรองหลักสูตรในระบบ CHECO 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1cbfMVZFlkRsfo1qHjtthb4e1xBps6dFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cbfMVZFlkRsfo1qHjtthb4e1xBps6dFz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cbfMVZFlkRsfo1qHjtthb4e1xBps6dFz/view?usp=sharing
http://202.44.139.57/checo/frm_report_listcurr.aspx?s=P
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน 

✓  2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปริญญาตรี 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ-ิสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1 นางสาวณฐวรท 
บุญรัตนา 

วท .ม .(การแพท ย์แผน
ตะวันออก) 
พทป.บ.(การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์) 

ณฐวรท บุญรัตนา และธนพร อิ สระทะ . 
(2564). การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ ามันนวด
ฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชนวัด  
คูเต่า จ.สงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ  ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6. วันที่ 1-2 
เมษายน 2564. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา.         
จ านวน 6 หน้า. 1149-1154. 
ณฐวรท บุญรัตนา และเกรียงไกร บรรจงเมือง. 
(2563). การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลูจาก
การคัดทิ้งโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน 
กรณีศึกษา:ชุมชนนาโอ่ ต าบลร่มเมือง อ าเภอ
เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครั้งที่ 5. วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563.  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : 
นครศรีธรรมราช. 10 หน้า,  1818-1827. 

2 นางสาวธนพร 
อิสระทะ 

วท.ม.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 
วท.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 

จิรภัทร แก้วกัญญาติ, ศตพร อิสระ, กชกร     
สุขจันทร์ อินทนูจิตร , สิริพร จารุกิตติ์สกุล , 
อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ, ธนพร อิสระทะ.(2564). 
การศึกษาผลเบ้ืองต้นของต ารับยาหอมเทพจิต
และสมาธิบ าบัดต่อคุณภาพการนอนหลับใน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะนอนไม่หลับ. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย 10. 
วันที่ 25-28 มกราคม 2564. ณ มหาวืทยาลัย
พะเยา. 10 หน้า, 28-38. 
ธนพร อิสระทะ และ เสาวลักษณ์ ทองทรัพย์. 
(2563). พฤติกรรมการเลือกซ้ือเครื่องส าอาง
บ ารุงใบหน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ  ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ครัง้
ที่ 5. วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563.  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : 
นครศรีธรรมราช. 10 หน้า,  1919-1928. 

3 นางสาว 
วัชราภรณ์   
พัทคัน 

วท.ม.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 
วท.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 

วัชราภรณ์ พัทคัน, วนิสา เอียดฤทธิ์,ฤดีดาว 
ช่างสาน. (2563). ความเชื่อในการใช้สมุนไพร
บ ารุงก าลังเพศชายในชุมชนตะโหมด จังหวัด
พัทลุง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5. 
วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563.   
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : 
นครศรีธรรมราช. 11 หน้า,  1252-1262. 
วัลลภา ลีลานันทกุล, ธนวดี ปกาโส, พัชรมัย ไกร
เสน, นายิกา อินทะนาม,วัชราภรณ์ พัทคัน. 
(2562). ผลของการแช่เท้าด้วยน้ ารางจืดต่อ
ระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของเกษตรกรที่
สัมผัสสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและกลุ่มคาร์
บาเมตในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย. วารสาร
ธรรมศาสตร์เวชสาร19 (Suppl. สิงหาคม 
2562), S94-S104. 

4 น า ง ฤ ดี ด า ว      
ช่างสาน  
 

พ ย .ม .(ก า ร พ ย า บ า ล
อนามัยชุมชน) 
วท.บ.(การพยาบาลและ
ผดุงครรภ)์ 

วัชราภรณ์ พัทคัน, วนิสา เอียดฤทธิ์, ฤดีดาว 
ช่างสาน. (2563). ความเชื่อในการใช้สมุนไพร
บ ารุงก าลังเพศชายในชุมชนตะโหมด จังหวัด
พัทลุง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5. 
วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563. ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย: นครศรีธรรมราช. 
11 หน้า,  1252-1262. 

5 นางสาวนพมาศ 
ร่มเกตุ 

ศษ.ม.(สร้างเสริมสุขภาพ) 
ว ท .บ .วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
สุขภาพ       
(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 

นพมาศ ร่มเกตุ , นริสรา ศรีนุ่น , สาลิณี              
บัวอานนท์ และอัยลดา หมาดเส็น . (2561). 
พฤติ กร รมการดู แลสุ ขภาพช่อ งปากขอ ง
ผู้ปกครองในเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
คลองเปลขณะอยู่ที่บ้าน. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4. 
วันที่ 27 เมษายน 2561. ณ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา :  
พระนครศรีอยุธยา. 8 หน้า, 343-350.  
นพมาศ ร่มเกตุ , นริสรา ศรีนุ่น , สาลิณี              
บัวอานนท์ และอัยลดา หมาดเส็น . (2561). 
ความรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคเหาและผลการ
ก าจัดเหาด้วยผลมะกรูดในเด็กก่อนวัยเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล. หนังสือรวม
บทความ การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยั 
ครั้งที่ 1. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561. ณ 
มหา วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏน ค ร ศรี ธ ร ร ม ร า ช : 
นครศรีธรรมราช. 8 หน้า, 300-307 

 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

 

1.1.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.1.2-2 มคอ.2 
1.1.2-3 ผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/17lgDUdeD1_GIgJXGtIU7weUky8QsYsSm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PuPaBjyje6iWT1EpU3RpJg5n8EM7nZqd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZWrKza8tHwpgL1PBBL2BrT6z63IrGnFJ?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน 

  3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปริญญาตรีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง      
ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่า 1 หลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ-ิสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1 นางสาวณฐวรท 
บุญรัตนา 

ว ท .ม .(ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น
ตะวันออก) 
พทป .บ .(การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์) 

ณฐวรท บุญรัตนา และธนพร อิสระทะ . 
(2564). การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ ามัน
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ
ชุมชนวัดคูเต่า จ.สงขลา. รายงานสืบเนื่อง
ก า ร ปร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช าติ  ด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ 
ครั้งที่  6. วันที่ 1-2 เมษายน 2564.                  
ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ ส ง ข ล า .         
จ านวน 6 หน้า. 1149-1154. 
ณฐวรท บุญรัตนา และ เกรียงไกร บรรจง
เมือง. (2563). การพัฒนาการแปรรูป
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ พ ลู จ า ก ก า ร คั ด ทิ้ ง โ ด ย ใ ช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน กรณีศึกษา:
ชุมชนนาโอ่ ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมืองพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครั้งที่ 5. วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563. ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : 
นครศรีธรรมราช. 10 หน้า,  1818-1827. 

2 น า ง ส า ว ธ น พ ร 
อิสระทะ 

วท.ม.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 
วท.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 

จิรภัทร แก้วกัญญาติ, ศตพร อิสระ, กชกร 
สุขจันทร์ อินทนูจิตร , สิริพร จารุกิตติ์สกุล, 
อัจฉราภรณ์ อิสสุริยะ , ธนพร อิสระทะ. 
(2564). การศึกษาผลเบ้ืองต้นของต ารับยา
หอมเทพจิตและสมาธิบ าบัดต่อคุณภาพการ
นอนหลับในผู้สูงอายุที่มีภาวะนอนไม่หลับ. 
รายง านสืบ เนื่ อ งการประชุม วิ ช าก าร
ระดับชาติพะเยาวิจัย 10. วันที่ 25-28 
มกราคม 2564. ณ มหาวืทยาลัยพะเยา. 10 
หน้า, 28-38. 
ธนพร อิสระทะ และ เสาวลักษณ์ ทอง
ทรัพย์. (2563). พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ งในจังหวัดสงขลา . 
รายง านสืบ เนื่ อ งการประชุม วิ ช าก าร
ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5. 
วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563.  
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย: 
นครศรีธรรมราช. 10 หน้า,  1919-1928. 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน 

3 นางสาววัชราภรณ์  
พัทคัน 

วท.ม.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 
วท.บ.(การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์) 

วัชราภรณ์ พัทคัน, วนิสา เอียดฤทธิ์, ฤดีดาว 
ช่างสาน . (2563). ความเชื่อในการใช้
สมุนไพรบ ารุงก าลังเพศชายในชุมชนตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครั้งที่ 5. วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : 
นครศรีธรรมราช. 11 หน้า,  1252-1262. 
วัลลภา ลีลานันทกุล, ธนวดี ปกาโส, พัชรมัย 
ไกรเสน, นายิกา อินทะนาม, วัชราภรณ์   
พัทคัน (2562).ผลของการแช่ เท้าด้วยน้ า
รางจืดต่อระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสของ
เกษตรกรที่สัมผัสสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต
และกลุ่มคาร์บาเมตในระดับเสี่ยงและไม่
ปลอดภัย. วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร 19 
(Suppl. สิงหาคม 2562), S94-S104. 

4 นางฤดีดาว      
ช่างสาน  
 

พย.ม.(การพยาบาลอนามัย
ชุมชน) 
วท .บ .(การพยาบาลและ
ผดุงครรภ)์ 

วัชราภรณ์ พัทคัน, วนิสา เอียดฤทธิ์, ฤดีดาว 
ช่างสาน. (2563). ความเชื่อในการใช้
สมุนไพรบ ารุงก าลังเพศชายในชุมชนตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง. รายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ 
ครั้งที่ 5. วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563.ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย : 
นครศรีธรรมราช. 11 หน้า,  1252-1262. 

5 นางสาวนพมาศ 
ร่มเกตุ 

ศษ.ม.(สร้างเสริมสุขภาพ) 
วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ       
(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 

นพมาศ ร่มเกตุ, นริสรา ศรีนุ่น, สาลิณี,บัว
อานนท์ และอัยลดา หมาดเส็น . (2561). 
พฤติกรรมการดู แลสุ ขภาพช่องปากของ
ผู้ปกครองในเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคลองเปลขณะอยู่ที่ บ้ าน .การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 และการประชุม
วิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น   
ครั้งที่ 4. วันที่ 27 เมษายน 2561. ณ อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา:  พระนครศรีอยุธยา. 8 หน้า, 343-350.  
นพมาศ ร่มเกตุ, นริสรา ศรีนุ่น, สาลิณี บัว
อานนท์ และอัยลดา หมาดเส็น. (2561). ความรู้
ของผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคเหาและ ผลการก าจัด
เหาด้วยผลมะกรูดในเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล. หนังสือรวม
บทความ การประชุ มวิ ชาการน าเสนอ
ผลงานวิจัย ครั้งที่ 1. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561. 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช : 
นครศรีธรรมราช. 8 หน้า, 300-307 

 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.3-1 มคอ.2 
1.1.3-2 ผลงานวิชาการ 
 

https://drive.google.com/file/d/1iykO1RTWp9bMq2Um2wkZFZeBVAbMU-OS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1H7FzNYGQ5YBsBtzKC2V7TfESIRdOqSvo?usp=sharing
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ผ่าน ไม่ผ่าน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
ปริญญาตรี 
● อาจารย์ประจ า 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน หากเป็นอาจารผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ 
อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 

อาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 มีทั้งหมด 15 คน 
และเป็นไปตามเกณฑ์ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสตูร 
1 อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 
2 อาจารย์ธนพร อิสระทะ วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
3 อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

4 อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน พย.ม.(การพยาบาลอนามัยชุมชน) 

5 อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ ศษ.ม.สร้างเสริมสุขภาพ 

อาจารย์ผู้สอน 
6 ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
7 ดร.จีรพัชร์  พลอยนิลเพชร ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 
8 ดร.ยุทธพงษ์  หลี้ยา ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 
9 อาจารย์ชนรรค์  พงศ์อาทิตย์ วท.ม.เคมีอนินทรีย์ 

10 ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ ปร.ด.เคมีประยุกต์ 
11 อาจารย์กนิษฐา พงศ์อาทิตย์ วท.ม.เคมีและเคมีประยุกต์ 
12 ดร.นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง ปร.ด.ชีววิทยา 
13 อาจารย์สุธินี  หีมยิ วท.ม.ชีววิทยา 
14 อาจารย์ธีรพล บัวทอง วท.ม.คณิตศาสตร์และสถิติ 
15 ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ Ph.D.Medicine 

 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.4-1 มคอ.2 
1.1.4-2 รายงานการประชุมแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
1.1.4-3 บันทึกข้อความขอผู้สอนต่างหลักสูตร 

  5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
ปริญญาตรี 
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี 
ทางหลักสูตรได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2564 และได้ข้อสรุปให้มีแผนปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษา 2564 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.5-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 

 

https://drive.google.com/file/d/157l0WcGIQr1FEnFxQoZUgJ3RMRgSnhsl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PBN-fFFBznIK7RdfZkgczqUUvAhTFEhn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kdE2UY5tfbbi6bnSYiCaq06YkSf16YS0?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3k4DEVk6m9kpOaDJwxc49DDcGtoaBjw/view?usp=sharing
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
สกอ. 

ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน บรรลุ 

หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” 
คะแนนเป็นศูนย์ 
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หมวดที ่2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  โทรศัพท์  : 0982986189 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  โทรศัพท์  : 0982986189 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2563 
 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประเด็นเป้าหมาย : หลักสูตรได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด และมีคุณวุฒิตรงตามท่ีระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในระบบการรับอาจารย์และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ใน
การก าหนดคุณวุฒิในการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด ซึ่งหลักสูตรมีกระบวนการดังนี้ 

1.หลักสูตรประชุมเพ่ือทบทวนอัตราก าลังอาจารย์ เพ่ือเสนอขออนุมัติอัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

2.หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  
ที่ก าหนด โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา จะต้องพิจารณาคุณสมบัติ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่
ก าหนด และระบุรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขา สถาบันการศึกษา และ
ปีที่ส าเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อย่างชัดเจน  

นอกจากนี้ยังก าหนดความรู้ความสามารถประสบการณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตรและน าเสนอคุณสมบัติต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการประกาศรับสมัคร 

3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการในการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 
4.หลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
5.น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุ งกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้ 
หลักสูตรมีระบบและกลไก เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร โดยมหาวิทยาลัยส ารวจกรอบอัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก 5 ปี ไปยังหลักสูตร แล้ว
หลักสูตรด าเนินการทบทวนแผนอัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามแผนภาพดังนี้ 

 
ภาพที่ 4.1.1 ระบบกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

พบว่า หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวนที่ก าหนด 5 คน ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ได้ด าเนินการและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตรฯ ทั้งการเรียนการสอน งานวิจัยการบริหารงาน
ต่าง ๆ ในหลักสูตรฯ ซึ่งทุกท่านได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ โดยมีส่วนช่วยในการส่งเสริมการทางาน
และกิจกรรมภายในหลักสูตรฯ ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งท าให้กระบวนการต่าง ๆในหลักสูตรฯ 
ด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม  โดยพิจารณาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาก่อนเป็นอันดับแรก  ดังนี้ 

 

 

มหาวิทยาลัยส ารวจอัตราก าลังทุกๆ 5 ปี 

อาจารย์ใหม ่

คุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ สกอ 
พ.ศ.2558 ก าหนด 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

คุณสมบัตไิม่ครบตาม
เกณฑ์ สกอ.ปี 2558 

ส่งเสริมและพัฒนาให ้
คุณสมบัติครบตามเกณฑ์ 
สกอ. ปี2558 

อัตราก าลังเพยีงพอ 

หลักสตูรด าเนินการประชุมหารือท าแผนอัตราก าลัง (กรรมการบรหิารหลักสูตร) 

อัตราก าลังไม่เพียงพอ แจ้งไปยังคณะหรือมหาวิทยาลยั 
(กรรมการบริหารหลักสูตร) 

อนุมัติกรอบอัตราก าลัง อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ 
หลักสตูร 5 คน 

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร สกอ.2558 

นโยบาย 
มหาวิทยาลยั 

มีอาจารย์พี่เลี้ยง 

กลไกของสาขา 
ตามระเบียบ 
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1.1 เกณฑ์คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชา หมายเหต ุ

1 นางสาวณฐวรท  
บุญรัตนา 

วท.ม.(การแพทย์แผนตะวันออก) 
พทป.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิตรง  
- ใบประกาศนียบัตร ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชม. 
- ใบอนุญาตผู้ด าเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ 

2 นางสาวธนพร 
 อิสระทะ 

วท.ม.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 
วท.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิตรง 
- ใบประกาศนียบัตร ผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ 500 ชม. 
- ใบอนุญาตผู้ด าเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ 

3 นางสาววัชราภรณ์   
พัทคัน 

วท.ม.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 
วท.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิตรง 
- ใบอนุญาตผู้ด าเนินการสปาเพ่ือสุขภาพ 

4 นางฤดีดาว   
ช่างสาน 

พย.ม.(การพยาบาลอนามัยชุมชน) 
วท.บ.(การพยาบาลและผดุงครรภ์) 

อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิสัมพันธ์ 

5 นางสาวนพมาศ  
ร่มเกตุ 

ศษ.ม.(สร้างเสริมสุขภาพ) 
วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ       
(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 

อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิสัมพันธ์ 

 

1.2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน (เรื่อง) 
1.นางสาวณฐวรท บุญรัตนา 4 
2.นางสาวธนพร อิสระทะ 5 
3.นางสาววัชราภรณ์  พัทคัน 3 
4.นางฤดีดาว  ช่างสาน 2 
5.นางสาวนพมาศ ร่มเกตุ      2 

 

● มีการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการรับและการแต่งตั้ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ผลการประเมินดังนี้ 
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ Mean ระดับ 

1.ระบบการรับอาจารย์ใหม่มีกระบวนการที่ชัดเจนและเหมาะสม 5.00 มากที่สุด 
2.การก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่รับมามีความสอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร 5.00 มากที่สุด 
3.กลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่เหมาะสมโปร่งใส  5.00 มากที่สุด 
4.ระบบและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีกระบวนการที่ชัดเจนและเหมาะสม 5.00 มากที่สุด 

ภาพรวมการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับหลักสูตร 5.00 มากที่สุด 
สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ต่อการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =5.00) ถ้าพิจารณา
เป็นรายประเด็น พบว่า การก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่รับมามีความสอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร ส่วน
ระบบการรับอาจารย์ใหม่มีกระบวนการที่ชัดเจนและเหมาะสม กลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่เหมาะสม
โปร่งใส และระบบและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีกระบวนการที่ชัดเจนและเหมาะสม มีความพึง
พอใจมากที่สุดเท่ากัน (  =5.00) 
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ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า หลักสูตร
ได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์
ที่ก าหนด และมีคุณวุฒิตรงตาม มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือทบทวนระบบกลไกการรับและการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ระบบกลไกดังกล่าว ยังคงมีความเหมาะสม โดยประเมินจากการที่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบทั้ง 5 คนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และไม่เปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่ตัวชี้วัด ดังนั้น 
หลักสูตรจึงยังคงระบบและกลไกดังกล่าวในการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 นอกจากนี้ในการประชุมยังเน้นย้ าให้มีการเผยแพร่
ผลงานวิชาการในทุกปี 

 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
- 
 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
     หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามจ านวนที่ก าหนด 5 คนและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.1-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย์ ระดับหลักสูตร* 
4.1.1-2 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจส าหรับอาจารย์ 
4.1.1-3 มคอ.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1bNk7hXUE4ijzEZSO0V89DpKsHrTxDpLc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bNk7hXUE4ijzEZSO0V89DpKsHrTxDpLc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bNk7hXUE4ijzEZSO0V89DpKsHrTxDpLc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1peajQH74xAseg0xFEDct_Jc8_e1aZ70d/view?usp=sharing
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4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
ประเด็นเป้าหมาย :  

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ 5 คน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดและมีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือสนับสนุนในการเรียนการสอน 

2. ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีต่อการบริหารอาจารย์อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 4.00 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีระบบกลไกในการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
   1.หลักสูตรจัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   2.หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร 
   3.หลักสูตรก าหนดผู้สอนรายวิชาของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   4.หลักสูตรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน 
   5.หลักสูตรจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาร่วมกันกิจกรรม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6.หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารอาจารย์ของหลักสูตร 

   

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
   ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าวดังนี้ 
      1.1หลักสูตรจัดท าแผนบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรมีระบบและกลไกบริหารอาจารย์ โดยกรรมการบริหารหลักสูตร มีการทบทวนและวางแผน
อัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือวางแผนในการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ. โดยจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน ยังคงอยู่ครบตามเกณฑ์ก าหนดในปี2563 
และมีการวางแผนระยะยาว 5 ปี ในการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ พบว่า ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทน เนื่องจากอาจารย์ผู้เกษียณอายุ
ราชการในปีการศึกษา 2564 คือ  อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน  หลักสูตรร่วมกันประชุมก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่จะมาทดแทนให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของ สกอ. โดยพิจารณาจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสาขาสัมพันธ์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หรือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 

 

ตารางการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ที ่ จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 5 5 5 5 
2 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เกษียณอายุ 0 0 1 0 0 
3 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก 0 0 0 0 0 
4 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรย้ายงาน 0 0 0 0 0 
5 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ลาศึกษาต่อ 0 0 0 0 0 
6 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่รับใหม่ 0 0 1 0 0 
7 อัตราการบรรจุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0 0 0 0 0 
8 การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 5 5 5 5 
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สรุปได้ว่า จากการสรรหาอาจารย์ทดแทนตามระบบและกลไกที่วางไว้ ซึ่งอาจารย์ที่สังกัดในวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ วิทยาเขตสตูล คือ ดร .จีรนันท์ แก้วมา ซึ่งมีคุณวุฒิ : ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) 
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด เพ่ือมาทดแทนต าแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ทางหลักสูตรด าเนินการ
จัดท าบันทึกข้อความออกหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ขออัตราก าลังอาจารย์มาทดแทนต าแหน่งอาจารย์
เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2564 ไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานงานกับทางวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ วิทยาเขตสตูล หลังจากได้รับอนุมัติจากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ทางหลักสูตร
ท าบันทึก สมอ.08 เพ่ือเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 
2/2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2564  

1.2 หลักสูตรจัดท าพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่
ชื่อ- สกุล  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษา

ต่อ 
ปีที่เกษียณ 

อาย ุ2562 2563 2564 2565 2566 
1  นางสาวณฐวรท บุญรัตนา      2568 2592 
2  นางสาวธนพร อิสระทะ      2571 2589 
3  นางสาววัชราภรณ์  พัทคัน      2574 2590 
4  นางฤดีดาว  ช่างสาน       2564 
5  นางสาวนพมาศ ร่มเกตุ      - 2582 

 
2.หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่บริหารหลักสูตร 

2.1 หลักสูตรได้จัดการประชุมวางแผน เรื่อง การก าหนดบทบาทหน้าที่การบริหารหลักสูตร โดยมีแบ่ง
การบริหารงานเป็นส่วนต่าง ๆ ผ่านการพิจารณาจากการประชุมหลักสูตร โดยมีการมอบหมายภาระงานต่าง ๆ ให้
มีความเท่าเทียมตามความสามารถ ความถนัดและความสมัครใจ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่การบริหารหลักสูตร พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร นางสาวธนพร อิสระทะ นางสาววัชราภรณ์  พัทคัน 
กรรมการบริหารหลักสูตร นางฤดีดาว  ช่างสาน 

นางสาวนพมาศ ร่มเกตุ 
นางสาวณฐวรท บุญรัตนา 

นางสาวธนพร อิสระทะ 
นางสาวณฐวรท บุญรัตนา 
นางฤดีดาว  ช่างสาน 

เลขานุการและกรรมการบริหารหลักสูตร นางสาววัชราภรณ์  พัทคัน นางสาวนพมาศ ร่มเกตุ 
2.2 หลักสูตรได้จัดการประชุม ก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการบริหารงานของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีแบ่งการบริหารงานเป็นส่วนต่าง ๆ ผ่านการพิจารณาจากการประชุมหลักสูตร  
มีการพิจารณาปรับภาระงานหน้าที่ให้สอดคล้องภาระงานหน้าที่นอกเหนือจากการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

ฝ่าย 
2562 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 

ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน อ.นพมาศ ร่มเกตุ       อ.นพมาศ ร่มเกตุ 
การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน (WIL) อ.ธนพร อิสระทะ อ.ธนพร อิสระทะ 
การจัดการความรู้ KM. อ.นพมาศ ร่มเกตุ       อ.ณฐวรท บุญรัตนา 
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อ.วัชราภรณ์ พัทคัน อ.วัชราภรณ์ พัทคัน 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อ.ธนพร อิสระทะ อ.ธนพร อิสระทะ 
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา - อ.ฤดีดาว ช่างสาน 
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา - อ.ฤดีดาว ช่างสาน 
การวิจัยและบริการวิชาการ อ.ณฐวรท บุญรัตนา อ.ณฐวรท บุญรัตนา 
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ฝ่าย 
2562 

ผู้รับผิดชอบ 
2563 

ผู้รับผิดชอบ 
วิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ อ.ธนพร อิสระทะ อ.ธนพร อิสระทะ 
อาคารและสถานท่ี อ.ฤดีดาว ช่างสาน อ.นพมาศ ร่มเกตุ 
การฝึกประสบการณ์และสหกิจ อ.ณฐวรท บุญรัตนา อ.ณฐวรท บุญรัตนา 
พัฒนาคณาจารย์และบุคคลากรฝ่ายสนับสนุน อ.วัชราภรณ์ พัทคัน อ.วัชราภรณ์ พัทคัน 

3.หลักสูตรก าหนดผู้สอนรายวิชาของหลักสูตร 
หลักสูตรระบบกลไก เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดตัวผู้สอน การจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ในหลักสูตร โดยมีการชี้แจง ภาระงาน หน้าที่และแนวปฏิบัติเ พ่ือสร้างความเข้มแข็ง จัดให้อาจารย์มีภาระงาน
สอนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หลักสูตรมีการก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 ถึง มคอ.7 ที่ท าการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด การควบคุมการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาให้ได้มาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่มเรียน ตลอดจนการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาใน
รายวิชาเพ่ือการส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ในการก าหนดตัว
ผู้สอน การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรพิจารณาเกณฑ์จากความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาที่เปิดสอน หลักสูตรพิจารณาอาจารย์ผู้สอน ซึ่งระบบกลไกในการก าหนดตัวผู้สอน ดังแผนภาพ 

ภาพ 4.1.2-3 ระบบกลไกในการก าหนดตัวผู้สอน 
 

 

แผนการศึกษาของหลักสูตร 

แจ้งรายวิชา/ยืนยันแผนการศึกษาของหลักสูตรในระบบ สนส. 

ประชุมอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรร่วมกบัผูส้อน พิจารณาก าหนดผู้สอน/ผูส้อนร่วม ก่อนเปิด
ภาคเรยีน เพื่อมอบหมายให้ด าเนนิการจัดท าแผนการสอน มคอ.3 และมคอ.5 โดยใช้เกณฑ์ที่
พิจารณาร่วมกัน และมีภาระงานที่ใกล้เคียง 

การทวนสอบ 

ผลการประเมินการสอน โดยนักศกึษา 
หากนักศึกษาให้ความคิดเห็น หรือคะแนนไม่น้อยกว่า 4.00 

พิจารณาเปลีย่นแปลงผูส้อน 

 เกณฑ์การก าหนดผู้สอน 

1.คุณวุฒิการศึกษาหรือความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชารายวิชา 

2.อาจารย์ผูส้อนต้องมีคะแนนประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 
กลไกหลักสตูร 

ตามแผน 
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3.1 การจัดเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่ อาจารย ์ คุณวุฒิ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1 นางสาวณฐวรท  

บุญรัตนา 
วท.ม.(การแพทย์แผนตะวันออก) 
 

1.การดูแลผิวหน้าและผิว 
2.การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

1.เภสัชกรรมไทยเพ่ือสุขภาพและสปา  
2.สุคนธบ าบั ดและการใช้น้ า เ พ่ื อ
สุขภาพ  

2 นางสาวธนพร  
อิสระทะ 

วท.ม.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 
วท.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

1.พ้ืนฐานสปาเพ่ือสุขภาพ  
2.พ้ืนฐานการนวดไทย 

1.หัตถศาสตร์บ าบัด 
2.สปาไทย  

3 นางสาววัชราภรณ์   
พัทคัน 

วท.ม.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 
วท.บ.(การแพทย์แผนไทยประยุกต์) 

1.พ้ืนฐานการนวดไทย  
2.ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ ด้ ว ย
การแพทย์แผนไทย  

1.จริยธรรมและกฎหมายทางด้าน
สุขภาพ 
2.หัตถศาสตร์บ าบัด   

4 นางฤดีดาว   
ช่างสาน 

พย.ม.(การพยาบาลอนามัยชุมชน) 
วท.บ.(การพยาบาลและผดุงครรภ์) 

1.ปัญหาสุขภาพและการดูแล
เ พ่ือวิทยาศาสต ร์สุ ขภาพ
และสปา  

1.สุขภาพทันยุค  

5 นางสาวนพมาศ  
ร่มเกตุ 

ศษ.ม.(สร้างเสริมสุขภาพ) 
วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ       
(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 

1.จิตวิทยาการบริการ  1.โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
2.การจัดบริการและการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

3.2  การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ความช านาญตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตร เพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษา ดังนี้ 

ท่ี ภาคเรียนที่ 1 อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
1 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์

สุขภาพและสปา 
ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 

2 เคมีพ้ืนฐานส าหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 

อาจารย์กนิษฐา พงศ์อาทิตย์ 
ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 

วท.ม.เคมีและเคมีประยุกต์ 
ปร.ด.เคมีประยุกต์ 

3 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

อาจารย์ชนรรค์  พงศ์อาทิตย์ วท.ม.เคมีอนินทรีย ์

 

ที ่ ภาคเรียนที่ 2 อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
1 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และสปา 
ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 
ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 

2 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
มนุษย์ 

ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 
ดร.ยุทธพงศ์ หลี้ยา ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 

3 ชีววิทยาพื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 

ดร.นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง ปร.ด.ชีววิทยา 
อาจารย์สุธินี  หีมยิ วท.ม.ชีววิทยา 

4 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

ดร.นุชจรินทร์ เพชรเกลี้ยง ปร.ด.ชีววิทยา 
อาจารย์สุธินี  หีมยิ วท.ม.ชีววิทยา 

 
4.หลักสูตรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน 

หลักสูตรให้ความสะดวกแก่อาจารย์ผู้สอนเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้ โดยการ
สอบถามความต้องการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละคนเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พบว่า อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้สอดรับกับการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือตอบสนองต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ กระดานเขียนดิจิตอล หูฟัง ไมโครโฟน ทางหลักสูตรจึง
ประสานงานไปยังคณะ เพื่อจัดสรรทรัพยากรส าหรับสนับสนุนการเรียนรู้  
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นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการวางแผนการจัดสรรครุภัณฑ์ วัสดุส าหรับการ
เรียนการสอน ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เพ่ือจัดสรรครุภัณฑ์ส าหรับการเรียน
การสอนในส่วนของรายวิชาที่มีการปฏิบัติการเฉพาะทาง ส าหรับปีการศึกษา 2564 เช่น ในรายวิชาปัญหาสุขภาพ
และการดูแลเพ่ือวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา จ าเป็นต้องใช้ อุปกรณ์การตรวจร่างกายทางการแพทย์ และการ
นวดน้ ามันตะวันตก จ าเป็นต้องใช้เตียงนวดน้ ามันเฉพาะ เป็นต้น และกิจกรรมส าหรับหลักสูตรตามความ
เหมาะสม  

5.หลักสูตรจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาร่วมกัน กิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        

ปีการศึกษา 2563 เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้องชาววิทย์สปา เพ่ือสืบสาน
วัฒนธรรมประจ าปีเป็นกิจกรรมที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกันใน
เทศกาลนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและยังมีกิจกรรมผูกข้อมือเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบประจ าหลักสูตรและนักศึกษาในแต่ละชั้นปีรวมถึงในเทศกาลต่างๆท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มี
กิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกันและมอบของขวัญให้แก่กัน เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น   
ท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความใกล้ชิดและคุ้นเคยกันมากขึ้นและสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้หลักสูตรมีนโยบายในการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานโดยการชมเชย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ประสบความส าเร็จ สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัล ผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมิเดีย 
ทางเพจหลักของหลักสูตร เช่น การแสดงความยินดีกับอาจารย์วัชราภรณ์ พัทคัน และอาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 
ที่ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดแสดงความสามารถของนักศึกษา โครงการ
ประกวดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมความรักสามัคคี  ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมในวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๖๕๔ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา ๕ ธันวาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รวมทั้งนโยบายที่มุ่งเน้นการท างานเป็นทีมโดยการเปิดโอกาสให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารหลักสูตรจากช่องทางการสื่อสารที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ 
 

5.หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารอาจารย์ของหลักสูตร 
5.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการอาจารย์ 

การบริหารจัดการอาจารย์ Mean ระดับ 
1.การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 5.00 มากที่สุด 
2.ความชัดเจนในการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5.00 มากที่สุด 
3.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

5.00 มากที่สุด 

4.การจัดรายวิชามีความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 5.00 มากที่สุด 
5.ความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษากับจ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 4.50 มากที่สุด 

ภาพรวมการบริหารจัดการอาจารย์ 4.90 มากที่สุด 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ความพึงพอใจด้าน

การบริหารอาจารย์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด    = 4.90) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความเหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษากับจ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตร มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ (   = 4.50) และ
ประเด็นการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และอาจารย์ประจ า
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หลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ประเด็นความชัดเจน
ในการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร การจัดรายวิชามีความสอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน มีความพึงพอใจเท่ากัน คือ (  =5.00)  

5.2 ความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร 
กระบวนการบริหารหลักสูตร Mean ระดับ 

1.การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

5.00 มากที่สุด 

2.การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

5.00 มากที่สุด 

3.การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

5.00 มากที่สุด 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีผ่านมา 4  

5.00 มากที่สุด 

5. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

5.00 มากที่สุด 

6. การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วยดีและความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

5.00 มากที่สุด 

ภาพรวมกระบวนการบริหารหลักสูตร 5.00 มากที่สุด 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร พบว่า ภาพรวมกระบวนการ

บริหารหลักสูตร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ (  =5.00) และในทุกประเด็นในกระบวนการบริหาร
หลักสูตรมีความพึงพอใจเท่ากันคือ (  =5.00) 

5.3 ความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการสอน 
กระบวนการเรียนการสอน Mean ระดับ 

1.การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้ได้มาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่มเรียน 5.00 มากที่สุด 
2.การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 5.00 มากที่สุด 
3.การส่งเสริมการท าวิจัยของผู้สอนเพื่อพัฒนานักศึกษา  4.75 มากที่สุด 
4.การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนักศึกษา  5.00 มากที่สุด 
5.การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

5.00 มากที่สุด 

6.การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา  5.00 มากที่สุด 
7. การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและส่งผล
ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

5.00 มากที่สุด 

ภาพรวมกระบวนการเรียนการสอน 4.96 มากที่สุด 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการเรียนการสอน  พบว่า ภาพรวม

กระบวนการเรียนการสอน มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุดคือ (  =4.96) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การ
ส่งเสริมการท าวิจัยของผู้สอนเพ่ือพัฒนานักศึกษา มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ (  =4.75) ในส่วนของ
ประเด็นอ่ืนมีระดับความพึงพอใจเท่ากัน คือ (  =5.00) 
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5.4 ความพึงพอใจต่อด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน Mean ระดับ 

1.อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนมีจ านวนหรือความเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 4.25 มาก 
2.ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน 4.75 มากที่สุด 
3.สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนการสอน 4.25 มาก 
4.ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือ/อุปกรณ์เหมาะสมกับสาขาท่ีเรียน   4.00 มาก 
5.นักศึกษาทุกคนได้ใช้งานสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างทั่วถึง 4.50 มากที่สุด 

ภาพรวมด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.35 มาก 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน พบว่า ภาพรวม

ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ (  =4.35) เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือ/อุปกรณ์เหมาะสมกับสาขาที่เรียน  มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ (  =4.00) 
อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนมีจ านวนหรือความเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน และสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียน
การสอนมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนการสอน มีระดับความพึงพอใจ คือ (  =4.25) นักศึกษาทุกคนได้
ใช้งานสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างทั่วถึง มีระดับความพึงพอใจมาก คือ (  =4.50) ในส่วนของประเด็น
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ (  =4.75) 
 

● มีการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563        

เพ่ือประเมินระบบกลไกการบริหารอาจารย์ในทุกขั้นตอนอีกครั้ง มติที่ประชุมสรุปว่า อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ครบ 5 คน และมีการด าเนินการขออัตราก าลัง
อาจารย์ทดแทน ส าหรับปีการศึกษา 2564 ตามระเบียบมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ.
แสดงให้เห็นว่า ระบบการบริหารอาจารย์เป็นระบบที่มีความเหมาะสม 

 จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมครั้งที่ 6 /2563 เพ่ือประเมินกระบวนการบริหาร
อาจารย์ ในการทบทวนบทบาทหน้าที่บริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร มติที่ประชุมสรุปว่า 
กระบวนการในการด าเนินการบริหารหลักสูตรในการสนับสนุนการเรียนการสอน ครบคลุมทั้งด้านเชิงปริมาณ  
เชิงคุณภาพ และการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อย่างเหมาะสมจะเห็นได้จากการประเมิน
พึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีต่อการบริหารอาจารย์อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 4.00 

 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

มีมติเห็นชอบในการปรับปรุง ขั้นตอนการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อสิ่งสนับสนุนในการเรียน
การสอน จากเดิมวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่อปีการศึกษา ปรับปรุงวางแผนระยะ 4 ปีการศึกษา โดยให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบและผู้สอน จัดล าดับความส าคัญก่อนหลังของครุภัณฑ์วัสดุการเรียนการสอน หรือท าความร่วมมือกับ
หลักสูตรอื่นเพ่ือใช้ครุภัณฑ์ในการเรียนร่วมกัน 

 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

มีแผนการบริหารการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ และวัสดุแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรตลอดปีการศึกษา 
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สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
   1.หลักสูตรจัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 อัตราก าลังของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังคงอยู่ครบ 5 คน ตามเกณฑ์ก าหนดของ สกอ. และหลักสูตรมีการด าเนิน
เตรียมการขออัตราก าลังทดแทนอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการทดแทน ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้หลักสูตร
สามารถด าเนินการได้เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ . ในส่วนการบริหารการจัดการเรียนการสอนทางหลักสูตร
ด าเนินการตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด  

2.หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.2-1สรุปวาระการประชุมครั้งที่ 5/2563 
4.1.2-2 สรุปวาระการประชุมครั้งที่ 6/2563 
4.1.2-3 เอกสารการขออัตราก าลัง 
4.1.2-4 การจัดการเรียนการสอน 
4.1.2-5 หนังสือเรียนเชิญอาจารย์กิจกรรมสานสัมพันธ์พ่ีน้อง 
4.1.2-6 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1.2-7 หนังสืออนุมัติสภาฯ สมอ.08 
4.1.2-8 แผนบริหารสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนของหลักสูตร 

4.1.2-9 แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.1.2-10 การยกย่องชมเชยอาจารย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HtEa1P6rwcYJ5arG8VbKXraHkLoxjXf8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wO4GJi3_a63_Exunuv0apkLJ4G802LzF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sJQAsBamXw83h876AkkisaRO6QpIRf08
https://drive.google.com/file/d/1Nd7jQGGWOZEYK_qDsMP-dCiGRzVxpA0d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l7XavuoXQYSa9FLwxcT9G7vQL5Cf2cz0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XC4csqRRhck9d-_ZOrXECYqqu6B9MJc7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_WFrfr2ibdCbp_3uKOsQxH6CdbIPoXuC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nxTjD_pZMNVMVMgW9GmUHYS7gfBLFMWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aNEr-IUkJYcamn9HvX4_4IWyxc-Q4YBZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iaU3GrgEkzfhWPJ_Xnrg_mAbnMv5F8jH/view?usp=sharing
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4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบทั้ง 5 คน มีการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร สามารถน าพัฒนาตนเองและ
นักศึกษาได้และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอาจารย์ 
2.ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า4.00 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก ดังนี้ 

1.หลักสูตรทบทวน จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.หลักสูตรมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณและด าเนินการในการจัดกิจกรรมในการพัฒนา

คุณภาพอาจารย์ 
3.หลักสูตรก าหนดประเด็นในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ  มคอ .2และสถานการณ์

ความก้าวหน้าทางวิทยาการ 
4.หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจต่อระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตรได้น าระบบและกลไกระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติซึ่งได้

ด าเนินการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทบทวนแผนบริหารและการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรโดยการส ารวจทั้ง การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดังแสดงในภาพที่ 4.1.3 

ภาพที่ 4.1.3 ระบบและกลไกระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 

 

มหาวิทยาลัย ทุนวิจัยผา่นหน่วยงานสถาบันวิจยัฯ 
การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
งบประมาณการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
งบประมาณการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และการได้รับรางวัลต่างๆ 
งบประมาณการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลย ี

ทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจยัฯ 
การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
งบประมาณการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
งบประมาณการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

หลักสตูร การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการต่าง ๆ 
ส่งเสริมให้ทางานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หนังสือ และอปุกรณ์สานักงาน 
งบประมาณการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
งบประมาณการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
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ผลการด าเนินงานโดยการส ารวจความต้องการ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการท าผลงานทางวิชาการ 
ด้านการท าต าแหน่งทางวิชาการ ด้านการพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรมสัมมนาต่างๆทั้ งทางวิชาการและ
วิชาชีพ ให้สอดคล้องความเหมาะสมกับการน าไปใช้ในการพัฒนางานและผู้เรียนเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.1. ด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการด าเนินการวางแผนใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

ประเภท
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ชื่อผลงานวิชาการ 
ท่ีคาดวา่จะด าเนินการประกอบการขอผลงาน 

ปี พ.ศ.ท่ีจะเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 เอกสารประกอบการสอน ผลงาน 
วิจัย 2562 2563 2564 2565 2566 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ธนพร อิสระทะ พื้นฐานการนวดไทย       
ณฐวรท บุญรัตนา ภูมิปัญญาไทยสุขภาพวิถไีทย       
วัชราภรณ์ พทัคัน การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์

แผนไทย       

นพมาศ ร่มเกต ุ โภชนาการเพื่อสขุภาพ       
ฤดีดาว ชา่งสาน -    เกษียณอายุราชการ 

1.2.หลักสูตรด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี ้

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิ สาขาวชิา  
ประเทศที่จะศึกษา/

สาขาวชิา สาขาวชิาเอก/
มหาวิทยาลัย ป.

เอก 
ปีที่จะ
ศึกษา 

ใน
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

1 นางสาวณฐวรท 
บุญรัตนา 

วท.ม. การแพทย์แผน
ตะวันออก 

 2568   วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง/
ม.แม่ฟ้าหลวง 

2 นางสาวธนพร  
อิสระทะ 

วท.ม. การแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์

 2571   ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ/
ม.แม่ฟ้าหลวง 

3 นางสาววัชราภรณ์  
พัทคัน 

วท.ม. การแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์

 2574   วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง/
ม.แม่ฟ้าหลวง 

4 นางฤดีดาว  
ช่างสาน 

พย.ม. การพยาบาลอนามัย
ชุมชน 

 -     

5 นางสาวนพมาศ 
ร่มเกตุ 

ศษ.ม. สร้างเสริมสุขภาพ  -     

 
1.3 หลักสูตรจัดท าแผนบริหารการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หัวข้อ/ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนา 

1  นางสาวณฐวรท บุญรัตนา 1.เทคนิคงานสปา 
2.เทคนิคการสอน 

2  นางสาวธนพร อิสระทะ 1.เทคนิคการนวดในรูปแบบต่างๆ 
2.การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3  นางสาววัชราภรณ ์ พัทคัน 1.การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2.การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/งานสปา 
3.พัฒนาเทคนิคการสอนออนไลน ์
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ที ่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หัวข้อ/ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนา 

4  นางฤดีดาว  ช่างสาน 1.การสกัดสารจากพืชสมุนไพร 
2.การแปรรูปหรือการท าผลติภณัฑ์สปาและความงาม 

5  นางสาวนพมาศ ร่มเกต ุ 1.การส่งเสริมสุขภาพ 
2.การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
(1) ผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หัวข้อ/หลักสูตร 

สอดคล้อง/พัฒนา
ด้าน 

1  นางสาวณฐวรท  
บุญรัตนา 

1.การท าพาราฟีนสปา 
2.เทคนิคการสอน 
3.การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูแ้ละสร้างบทเรยีนด้วยCreative 
Contents 
4.การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการท างาน (CWIE) 
5.Outcome-baseEducation(OBE)และAUN-QA Overview 
6.การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

1.การเรียนการสอน 
วิชาการดูแลผิวหน้า
ผิวกาย 
2-3.พัฒนาการสอน 
4-6.พัฒนาหลักสูตร 
 

2  นางสาวธนพร  
อิสระทะ 

1.แนวทางการเขียนและขั้นตอนการเสนอขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
2. การเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ ์
3.The9thPSUEducationconference(Online)“A Better 
Change in Higher Education for Future Economy)” 
4.แนวปฏิบัติที่ดีระดับหลักสตูร 
5.การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการท างาน(CWIE) 
5.Outcome-based Education(OBE) และ AUN-QA  
6.การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

1.ด้านวิจัย 
2.การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
4-6.พัฒนาหลักสูตร 
 

3  นางสาววัชราภรณ ์  
พัทคัน 

1.หลักสูตรการท าผลิตภณัฑ์กันแดดและการป้องกันแสงแดด 
2.เรียนรู้การสกดัสารจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการท าเครื่องส าอาง 
3.KM แนวปฏิบัติที่ดีระดับหลักสตูร 
4.หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการ 
5.เทคนิคการเขียนบทความ/ต ารา/หนังสือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
6.การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

1-2.การเรียนการ
สอน 
3,6.พัฒนาหลักสูตร 
4-5.การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

4  นางฤดีดาว   
ช่างสาน 

1.หลักสูตรการท าผลิตภณัฑ์กันแดดและการป้องกันแสงแดด 
2.เรียนรู้การสกดัสารจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการท าเครื่องส าอาง 

1-2.การเรียนการ
สอน 

5  นางสาวนพมาศ  
ร่มเกต ุ

1.เตรียมผลงานอย่างไรถึงจะไดต้ าแหน่ง 
2.การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 

1.การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
2.พัฒนาหลักสูตร 

 
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์ (สาย

วิชาการ) คนละ 10,000 บาท และในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พัฒนาด้านวิชาการ 
โดยการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
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3.หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประกอบไปด้วย       
8 ประเด็นสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้  

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ Mean ระดับ 
1.การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอน
ของอาจารย์ 

4.75 มากที่สุด 

2.อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไดรั้บการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 5.00 มากที่สุด 

3.อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เขา้สูต่ าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 5.00 มากที่สุด 
4.การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.75 มากที่สุด 
5.มีสวัสดิการที่เหมาะสมท าให้อาจารย์มีความสุขในการปฏิบัติงาน 4.00 มาก 
6.มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.25 มาก 
7.มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและยุติธรรม 5.00 มากที่สุด 
8.ท่านมีความพึงพอใจในการท าหน้าทีอ่าจารย์ประจ าหลักสูตร 5.00 มากที่สุด 

ภาพรวมการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.72 มากที่สุด 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า 
ความพึงพอใจภาพรวมการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ อยู่ในระดับ มากที่สุด คือ (  =4.72) เมื่อวิเคราะห์
รายประเด็น พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ประเด็นอาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ ประเด็นการมี
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและยุติธรรม ประเด็นท่านมีความพึงพอใจในการท าหน้าที่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ (  =5.00) การเสริมสร้างบรรยากาศทาง
วิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร มีความพึงพอใจระดับมาก คือ (  =4.75) มีงบประมาณ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความพึงพอใจระดับมาก คือ (  =4.25) มีสวัสดิการที่เหมาะสม
ท าให้อาจารย์มีความสุขในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด คือ (  =4.00) 
 

● มีการประเมินกระบวนการ 
1.หลักสูตรทบทวนและจัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากการ

ประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการส ารวจความต้องการ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการท า
ผลงานทางวิชาการ ด้านการท าต าแหน่งทางวิชาการ ด้านการพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรมสัมมนาต่างๆทั้ง
ทางวิชาการและวิชาชีพ ให้สอดคล้องความเหมาะสมกับการน าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

2.หลักสูตรได้ทบทวนการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และก าหนดประเด็น
ในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ มคอ.2 และสถานการณ์ความก้าวหน้าทางวิทยาการ ตามงบประมาณที่
ทางคณะจัดสรรมาให้ได้อย่างเหมาะสม 

3.หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจต่อระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 
4.00 คือ (  =4.72) 

 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ในการพัฒนาอาจารย์มีบททบทวน 

แผนการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร มีการก ากับติดตามให้อาจารย์
ด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผนและก าหนดประเด็นให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการวิจัย การขอ    
ต าแน่งทางวิชาการ รวมถึงทิศทางการศึกษาต่อของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
หลักสูตรได้ก าหนดแผนการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับด้านการการวิจัย การศึกษาต่อ ด้านการ

ขอต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่านมีการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวกับข้องกับหลักสูตรสามารถน ามา
พัฒนาตนเองและนักศึกษาได้ตามท่ีก าหนดในแผนพัฒนาอาจารย์ถือว่า บรรลุเป้าหมาย 

2.ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับมาก
ที่สุดค่าเฉลี่ย 4.72 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.3-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย์ ระดับหลักสูตร* 
4.1.3-2 การพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
4.1.3-3 สรุปการประชุมครั้งที่ 1/2563 
4.1.3-4 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจส าหรับอาจารย์ 
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
3.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
บรรลุ 

  

https://drive.google.com/file/d/12XzJAf3uv4ReJCCmmpmFkg105V5hoHBi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12XzJAf3uv4ReJCCmmpmFkg105V5hoHBi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12XzJAf3uv4ReJCCmmpmFkg105V5hoHBi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujfjcvAaPQh7l3RtNEa30wZFIkXzcvYd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ljoXfYBxPOsiEiCxhG8ptKe-4gr67wj/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2        คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า (I) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  โทรศัพท์  : 0982986189 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  โทรศัพท์  : 0982986189 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2563 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 0 คน ได้แก่ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 นางสาวณฐวรท บุญรัตนา 

2 นางสาวธนพร  อิสระทะ 

3  นางสาววัชราภรณ์  พัทคัน 

4 นางฤดีดาว ช่างสาน 

5 นางสาวนพมาศ ร่มเกต ุ
 

คิดเป็นร้อยละ 0  เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน รายละเอียดการค านวณ
ดังต่อไปนี้ 
วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  

 
ตารางค านวณตามสตูรข้างตน้ จ านวน

จ านวนอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 0
จ านวนอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทัง้หมด 5
ผลลพัธ ์(ร้อยละ) 0  

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
 

 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 
X 100      

 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีไดค้ะแนนเตม็ 5 
X 5  
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ตารางค านวณตามสตูรข้างตน้ จ านวน
ร้อยละของอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 0
ร้อยละของอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกทีไ่ดค้ะแนนเตม็ 5 20
ผลลพัธค์ะแนนเตม็ 5 0  

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 

- 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ประเด็น 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 
0.00 

คะแนน 

ร้อยละ 0 
0.00 

คะแนน 

ร้อยละ 0 
0.00 

คะแนน 
ไม่บรรลุ 
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4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 0 คน    
คิดเป็นร้อยละ 0 เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม5 มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน รายละเอียดการค านวณดังต่อไปนี้ 
วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
 
 
 
 
 

ตารางค านวณตามสตูรข้างตน้ จ านวน
จ านวนอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งวิชาการ 0
จ านวนอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทัง้หมด 5
ผลลพัธ ์(ร้อยละ) 0  

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 

 

ตารางค านวณตามสตูรข้างตน้ จ านวน

ร้อยละของอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0

รอ้ยละของอาจารยผู้์รบัผิดชอบหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการทีห่นดให้เปน็คะแนนเต็ม 5 20

ผลลพัธค์ะแนนเตม็ 5 0
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
- 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ประเด็น 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 20 
0.00 

คะแนน 

ร้อยละ 0 
0.00 

คะแนน 

ร้อยละ 0 
0.00 

คะแนน 
ไม่บรรลุ 

 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่หนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5  
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จ านวน 2 เรื่อง  

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เท่ากับ ร้อยละ 8 คะแนนที่ได้เท่ากับ 2 คะแนน โดยแสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 
วิธีการค านวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 
 

 
 
 
 
 

ตารางค านวณตามสตูรข้างตน้ จ านวน
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูร 0.4
จ านวนอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทัง้หมด 5
ผลลพัธ ์(ร้อยละ) 8  

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 

ตารางค านวณตามสตูรข้างตน้ จ านวน
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ 8

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 20

ผลลพัธค์ะแนนเตม็ 5 2  
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.3-1 บทความวิชาการ 2 เรื่อง 
 
 

 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100  

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1DKPBcOb_JuwzRIwo_9DohejUtVsFQH4O?usp=sharing
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

เกณฑ์การประเมินตามคู่มือ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 

2 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร  

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 
- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 

0.60 

4 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.80 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก .พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

1.00 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว ได้แก่ 
● ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
● ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
● ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 
● ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

1.00 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
● กรณีศึกษา 
● ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
● ซอฟต์แวร์ 
● พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

คุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6 
- งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20 

7 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 
8 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 
9 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 
10 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 
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รายงานผล: ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกลุอาจารย์ 

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่
ผลงาน 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 อ.ธนพร อิสระทะ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา 
 

การศึกษาผลเบื้องต้นของต ารบั
ยาหอมเทพจิตรและสมาธิบ าบัด
ต่อคุณภาพการนอนหลับใน
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะนอนไม่หลับ 

มกราคม 64 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 อ.ณฐวรท บุญรตันา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา 

การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์
น้ ามันนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชนคุณธรรม 
วัดคูเต่า จังหวัดสงขลา 

เมษายน 64 

2 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 
    

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร  

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 

0.60 

    

4 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 
 
 

0.80 
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ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกลุอาจารย์ 

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่
ผลงาน 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

1.00 

    

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 1.00     

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน 1.00     

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
    

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00     
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่าน
เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ได้แก่ 
● ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
● ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการ

เรียนรู้ 
● ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
● ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
● กรณีศึกษา 
● ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
● ซอฟต์แวร์ 
● พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการใน

ลักษณะเดียวกัน 
 
 
 

1.00 
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ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกลุอาจารย์ 

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่
ผลงาน 

คุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20 
    

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40     
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60     

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80 
    

10 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 
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สรุปคะแนนผลรวมถ่วงน้ าหนัก 
 

ล าดับ ค่าน้ าหนัก จ านวนผลงาน คะแนน

1 0.20 2.00 0.4

2 0.40 0

3 0.60 0

4 0.80 0

5 1.00 0

2 0.4รวมคะแนนผลงานวชิาการทัง้หมด  
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ประเด็น 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ร้อยละ 20 
5.00 

คะแนน 

ร้อยละ 24 
5.00 

คะแนน 

ร้อยละ 8 
2.00 

คะแนน 
ไม่บรรลุ 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
2.00 

คะแนน 
1.67 

คะแนน 
0.67 

คะแนน 
ไม่บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3         ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  โทรศัพท์  : 0982986189 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  โทรศัพท์  : 0982986189 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

ผลการด าเนินงาน 
อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 
     ในการรายงานผลการด าเนินงานให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 5 ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ใช้ส าหรับการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดท าแบบส ารวจ
แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 - 2563 อัตราการ
คงอยู่ ร้อยละ 100 ดังนี้ 

ล าดับ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
1 นางสาวณฐวรท บุญรัตนา นางสาวณฐวรท บุญรัตนา 

2 นางสาวธนพร  อิสระทะ นางสาวธนพร  อิสระทะ 

3  นางสาววัชราภรณ์  พัทคัน นางสาววัชราภรณ์  พัทคัน 

4 นางฤดีดาว ช่างสาน นางฤดีดาว ช่างสาน 

5 นางสาวนพมาศ ร่มเกต ุ นางสาวนพมาศ ร่มเกต ุ

ร้อยละอัตราการคงอยู่ 100 100 
 

หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่า มี
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยให้เปิดด าเนินการ 

0 

50 

100 

150 

2562  2563  

แนวโน้มอัตราการคงอยู่ ของอาจารย์ ในหลักสูตร  
อัตราการคงอยูร่้อยละ 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.3.1-1 มคอ.2 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 
ประเด็นเป้าหมาย :  

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรครอบคลุม 
การด าเนินงานด้านการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด้านการบริหารอาจารย์และ
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 
 
ผลการด าเนินงาน 
           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา มีการประชุม
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า ร้อยละ 80 ทุกครั้ง ท าให้การหารือการจัดการเรียนการสอน 
การก าหนดผู้สอน การติดตามการจัดท า มคอ. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อ การบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การด าเนินงานตามหน้าที่ การจัดท า มคอ . 3 – 
7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนการก าหนดผู้สอน มีค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินแต่ละปี
การศึกษา ดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2562 4.53 - 
2563 4.92 เพ่ิมข้ึน 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน 
ที่ได้ท าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
กระบวนการที่ได้ด าเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ 
สรุปแนวโน้มผลการด าเนินการและความพึงพอใจประจ าปีการศึกษา 2563 

หัวข้อ แนวโน้ม 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร คงท่ี 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด เพ่ิมข้ึน 

y = 0.39x + 4.14 
R² = 1 

4 

4.2 

4.4 

4.6 

4.8 

5 

2562  2563  

แนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์  
ผลการประเมิน เชิงเส้น (ผลการประเมิน) เชิงเส้น (ผลการประเมิน) 

https://drive.google.com/file/d/1Eo79sw1MDtX6s2lGfMACz94MkgWyVpKR/view?usp=sharing


รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 46 
 

● ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศหรือโดดเด่น โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
ว่าเป็นผลการด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง (ถ้าม)ี 
ไม่มี 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ  
4.3.2-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร ปี 2562 
4.3.2-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร ปี 2563 
 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
3.00 

คะแนน 
2.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
บรรลุ 

  

https://drive.google.com/file/d/1GHe1Uc5vZhXO0wz0cZ-HxmEqan49ULfG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZgaLCQKhE9VzkKFoetKKS5DefOkk2uLc/view?usp=sharing
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1.ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่  
  หลักสูตรเริ่มเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึง ปัจจุบัน พบว่าในปีการศึกษา 2562 
มีจ านวนรับเข้านักศึกษาใหม่ 5 คน เมื่อถึงปีการศึกษา 2563 พบว่ามีจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 5 คน 
และจ านวนรับเข้านักศึกษาใหม่ 7 คน จากตารางแสดงผลจ านวนนักศึกษาคงอยู่ในหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2563 พบว่า มีนักศึกษาคงอยู่ในหลักสูตรเป็นจ านวนทั้งสิ้น 12 คน 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2559 2560 2561 2562 2563 
ปีการศึกษา 2561 - - - - - 
ปีการศึกษา 2562 - - - 5 5 
ปีการศึกษา 2563 - - - - 7 

รวม - - - 5 12 
 
2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  

มหาวิทยาลัยมีการให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากรัฐบาลแก่นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ใน
การศึกษา ตลอดจนหลักสูตรดูแล ให้ค าปรึกษานักศึกษาในด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตอย่างทั่วถึง 
 
3. จ านวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี  

ปัจจุบันหลักสูตรมีนักศึกษาจ านวน 2 ชั้นปี และมีจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการ
ศึกษาของหลักสูตร มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2559 2560 2561 2562 2563 
1 - - - 5 7 
2 - - - - 5 

รวม - - - 5 12 
ร้อยละของนักศึกษาที่
สอบผ่านตามแผน
ก าหนดการศึกษา 

 
- 

 
- 

 
- 100 100 

 
4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2  ร้อยละ 100 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3  ร้อยละ 100 
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5. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน  
ไม่มีข้อมูลเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563  
 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
ไม่มีข้อมูลเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563  
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน  โทรศัพท์  : 0623198414 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน  โทรศัพท์  : 0623198414 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2563 
 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

3.1.1 การรับนักศึกษา 
ประเด็นเป้าหมาย :  
1. นักศึกษาแรกเข้าเป็นไปตามแผนรับ 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรับนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 
ผลการด าเนินงาน : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ควบคุมการ
ด าเนินการวางแผนควบคุมก ากับการรับนักศึกษา ประเมินการรับนักศึกษาให้ เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษา ประสานงานร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกการรับนักศึกษาดังนี้ 
 
● มีระบบ มีกลไก 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันทบทวนปัญหาจากการรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2562 ที่ผ่านมา ลงมติหาแนวทางการแก้ไขเพ่ือรองรับการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 
2563  

2. เมื่อหลักสูตรได้รับแจ้งจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ส่งแผนการรับนักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา โดยหลักสูตร
จะเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติที่ต้องการ และจ านวนนักศึกษาโดยพิจารณาตามข้อก าหนดใน มคอ.2 และ
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ ปริญญา
ตรี พ.ศ.2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก ก) จัดท าแผนการรับนักศึกษากลับไปยังส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน าเข้าพิจารณาอนุมัติ จากที่ประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ที่ประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ  
เพ่ือด าเนินการรับสมัครในระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2563 

ในกระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน แบ่งประเภทการรับนักศึกษาในแต่ละรอบโดยหลักสูตร
และคณะร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 2563 แบ่งการรับสมัครออกเป็น 5 รอบดังนี ้

          - รอบท่ี 1 ประเภท portfolio ครั้งที่ 1 และ ครั้งท่ี 2 
          - รอบท่ี 2 ประเภทโควตา  
          - รอบท่ี 3 รอบรับตรงร่วมกัน (Admission 1) 
          - รอบท่ี 4 รอบรับตรงร่วมกัน (Admission 2)  
          - รอบท่ี 5 รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission)  
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ตารางแสดง แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปีท่ีระบุใน มคอ.2 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปที่  1 40 40 40 40 40 
ชั้นปที่  2 - 40 40 40 40 
ชั้นปที่  3 - - 40 40 40 
ชั้นปที่  4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 

จ านวนนักศึกษา 
คาดว่าส าเร็จการศึกษา 

- - - 40 40 

3. หลักสูตรร่วมด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและรายละเอียดของ
หลักสูตร ร่วมกับคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับงานรับเข้านักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน 
ทะเบียนตรวจสอบเงื่อนไขและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร จากนั้นส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

5. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ท าหน้าที่สอบสัมภาษณ์ 
ผู้สมัครตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

- ทักษะทางด้านภาษา 25 % 
- ทักษะในการแก้ปัญหา 25 % 
- บุคลิกภาพ 25 % 
- เจตคติต่อวิชาชีพ 25 % 
ในกระบวนการสัมภาษณ์ให้กรรมการสัมภาษณ์ชี้แจงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบ

การศึกษาให้กับผู้ที่มาสัมภาษณ์ทราบ เพ่ือประกอบการตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อ 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลประเด็นการสัมภาษณ์มาสรุปเป็นคะแนนแต่ละ

รายบุคคลรายงานผลการสัมภาษณ์และผลการประเมินความพร้อมของผู้สมัคร และส่งข้อมูลกลับไป
ยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  

7. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ
ประกาศก าหนดให้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา  

การรับรายงานตัวนักศึกษาทุกรอบการรับสมัครด้วยกระบวนการเดียวกัน คือ ตรวจหลักฐาน  
บันทึกข้อมูลนักศึกษา รับช าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้าผ่านธนาคาร และจัดเก็บ
หลักฐานของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในการรายงานตัวผู้ผ่านการสอบ
สัมภาษณ์จะต้องส่งหลักฐานให้คณะกรรมการรายงานตัวตรวจสอบความถูกต้องของคุณวุฒิตรงตามที่
หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือเป็นการคัดกรองคุณสมบัติของนักศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรที่
ได้ก าหนดเอาไว้ จากนั้นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องช าระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

8. หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบการรับนักศึกษา 
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวน/ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยเปรียบเทียบ

ผลที่ได้กับแผนการรับนักศึกษาและคุณสมบัติที่หลักสูตรก าหนด 
10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง 

กระบวนการรับนักศึกษาในปีถัดไป 
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● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
1. เมื่อหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันในการประชุมครั้งที่ 5/2562 และ 6/2562 พบปัญหาว่า 

ในปี 2562 การรับนักศึกษาแรกเข้าอยู่ที่จ านวน 5 คน ซึ่งยังไม่เป็นไปตามแผนรับ (แผนรับนักศึกษา
จ านวน 40 คน) จึงมีมติวางแผนร่วมกันว่าในปีการศึกษา 2563 ควรประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น 
เช่น การประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Road Show) ตามโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้
ร่วมกับคณะ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านช่องทางการส่งเอกสาร สื่อต่าง ๆ ทั้งช่องทาง สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ เพจประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การท า workshop นอกสถานที่ วิทยุ จัดท าและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะและหลักสูตรเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมหลักสูตร 
พัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรหน้าเวปไซต์คณะ เวปไซต์ของหลักสูตรให้มีการเคลื่อนไหวเป็น
ปัจจุบัน เป็นต้น แล้วจัดท าแผนประกันความเสี่ยงการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนรับของ
หลักสูตร 

2. หลักสูตรก าหนดแผนรับสมัครนักศึกษาตามแผนรับ จ านวน 40 คน พร้อมทั้งก าหนด
เกณฑ์คัดเลือกนักศึกษาตามคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาท่ีก าหนดใน มคอ.2 ดังนี้ 

 
รอบการรับสมัคร จ านวนรับนกัศึกษา 

Portfolio (1 และ 2) 20 

โควตา 15 

Admission (1 และ 2) 5 

รวม 40 

   
 เนื่องจากจ านวนนักศึกษาทุกรอบข้างต้นยังไม่เป็นไปตามแผน หลักสูตรจึงเปิดรับนักศึกษา

ในรอบรับตรงอิสระด้วย ทั้งนี้ได้ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาดังนี้คือ  
- ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  
- ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนศิลป์ - ค านวณ    
- มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก ก)    
3. ในการรับสมัครหลักสูตรได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับโรงเรียนเป้าหมายผ่านทาง 

ช่องทางคือ 
(1) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับคณะ 
(2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย 
(3) ประชาสัมพันธ์ทางเพจ “งานรับเข้านักศึกษา SKRU” 
(4) เวปไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(5) สถานีวิทยุ 
(6) Line OPENCHAT “TCAS63 SKRU” 
(7) หลักสูตรประชาสัมพันธ์ทางเพจ “วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา” 
(8) หลักสูตรประชาสัมพันธ์ทาง Youtube 
(9) เวปไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับงานรับเข้านักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน 
ทะเบียนตรวจสอบเงื่อนไขและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร จากนั้นส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

5. การรับสมัครนักศึกษาในปีนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปาได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่รอบที่ 1 – 5 โดยในทุก ๆ รอบการรับสมัครตัวแทน
กรรมการหลักสูตรได้มีบทบาทในการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้ชี้แจงสถานการณ์การรับสมัคร ผลการสอบข้อเขียน ผลการพิจาณาผลงาน ก่อนเริ่มท าการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้กรรมการสัมภาษณ์ได้มีข้อมูลการสอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ท าหน้าที่สอบ 
สัมภาษณ์ผู้สมัครตามประเด็นดังนี้ 

- ทักษะทางด้านภาษา 25 % 
- ทักษะในการแก้ปัญหา 25 % 
- บุคลิกภาพ 25 % 
- เจตคติต่อวิชาชีพ 25 % 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์แต่ละรอบน าผล 
ประเด็นการสัมภาษณ์มาสรุปเป็นคะแนนแต่ละรายบุคคล รายงานผลการสัมภาษณ์และผลการ
ประเมินความพร้อมของผู้สมัคร และส่งข้อมูลกลับไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  

8. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ
ประกาศก าหนดให้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ผลการรับเข้า ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาที่
รายงานตัวทั้งสิ้นจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 โดยจ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวในแต่ละรอบ
ดังต่อไปนี้ 

        - รอบท่ี 1 มีนักศึกษารายงานตัว จ านวน 2 คน 
        - รอบท่ี 2 มีนักศึกษารายงานตัว จ านวน 3 คน 
        - รอบท่ี 3 มีนักศึกษารายงานตัว จ านวน 1 คน 
        - รอบท่ี 4 มีนักศึกษารายงานตัว จ านวน 1 คน 
        - รอบท่ี 5 ไม่มีนักศึกษารายงานตัว 
9. หลักสูตรได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรับนักศึกษา 6 ประเด็นสรุปผล 

การประเมินได้ดังนี้ 

ความคิดเห็นของนักศึกษา Mean 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามีความเหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตร เช่น ความรู้พื้นฐานต่างๆ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จ าเป็น  

4.64 มากที่สุด 

2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าศึกษามีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส และเป็นธรรม 4.64 มากที่สุด 
3. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษามีความเหมาะสม 4.64 มากที่สุด 
4. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกอย่างทั่วถึง 4.73 มากที่สุด 
5. การประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษามีความชัดเจน ตรงเวลา และเที่ยงธรรม 4.64 มากที่สุด 
6. การก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาความต้องการของ
ตลาด และความพร้อมของอาจารย์ 

4.55 มากที่สุด 

รวม 4.64 มากที่สุด 
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10. ผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย พบว่านักศึกษาแรกเข้ามีจ านวน 7 คน ซึ่งไม่เป็นไปตาม 
แผนรับนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรับนักศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.64 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 
● มีการประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 5/2563 เพ่ือทบทวนกระบวนการรับ 
นักศึกษาที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมิน คือ  

1.การด าเนินงานตามระบบและกลไกมีผลการด าเนินงาน คือ มีจ านวนนักศึกษาแรกเข้า 
มากกว่าปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 คน แต่ยังน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดอยู่มาก จึงมีการประเมิน
ระบบและกลไก พบว่า กระบวนการก าหนดจ านวนแผนรับนักศึกษาตามมคอ.2 ไม่สอดคล้องกับ
โครงสร้างหลักสูตรที่มีรายวิชาปฏิบัติการเป็นหลัก ซึ่งการจัดการเรียนการสอนควรจะมีอัตราอาจารย์
ต่อนักศึกษา คือ  1 : 4 เพ่ือให้อาจารย์ดูแลนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง จึงควรปรับลด
แผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสม  

2.ในระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางหลักสูตรอาจจะยังน้อยเกินไป ไม่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าใจการเรียนในหลักสูตร และการประกอบอาชีพหลังจบ
การศึกษา รวมทั้งปริมาณการเปิดรับนักศึกษาทั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัย
อ่ืนๆ เปิดรับนักศึกษาจ านวนมาก ในขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนมีจ านวนน้อยกว่ามาก 

มติที่ประชุมจึงเห็นว่าหลักสูตรควรปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาและเนื้อหาการ
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นภาพการเรียนและอาชีพหลังจบการศึกษาให้ชัดเจนประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
ให้มากขึ้นทั้งเชิงรุกในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และผ่านช่องต่าง ๆ โดยต้องด าเนินการปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 
 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังโรงเรียนต่าง ๆ มากข้ึน 
2. ปรับปรุงเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนการสอนในหลักสูตรรวมทั้ง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
3. ประสานงานหน่วยงานเพจประชาสัมพันธ์ร่วมกับหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางออนไลน์ 
4.ปรับปรุงเนื้อหาเพจประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

1. มีการปรับปรุงสื่อ  ประชาสัมพันธ์  เพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเปลี่ยน
กลุ่มเป้าหมายไป road show โรงเรียนเป้าหมายจังหวัด กระบี่ โดย อ.ธนพร อิสระทะ อ.วัชราภรณ์ 
พัทคัน และอ.ณฐวรท บุญรัตนา ได้ด าเนินการเรียบร้อยตามแผนที่วางไว้ 

2. มีผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษา ในการรับนักศึกษาภาพรวมปีการศึกษา 2563  
มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.64 อยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับผลประเมินปีการศึกษา 2562 พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยปี 2563 นักศึกษามีแนวโน้มความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
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ความคิดเห็นของนักศึกษา 
Mean 

ปี 2562 
(N=5) 

Mean 
ปี 2563 
(N=11) 

แนวโน้ม
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

1. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษามีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตร เช่น ความรู้พื้นฐานต่างๆ และ
คุณสมบัติอื่นๆ ที่จ าเป็น  

4.80 4.64 ลดลง 

2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าศึกษามีความเหมาะสม เช่ือถือได้ 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

4.60 4.64 เพิ่มขึ้น 

3. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษามีความเหมาะสม 4.60 4.64 เพิ่มขึ้น 
4. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกอย่างทั่วถึง 4.00 4.73 เพิ่มขึ้น 
5. การประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษามีความชัดเจน ตรงเวลา และ
เที่ยงธรรม 

4.40 4.64 เพิ่มขึ้น 

6. การก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณา
ความต้องการของตลาด และความพร้อมของอาจารย์ 

4.60 4.55 ลดลง 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.50 4.64 เพ่ิมขึ้น 
มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน : ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายพบว่า 
1. ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาแรกเข้ามีจ านวน 7 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา  
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรับนักศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.64 ซึ่งสูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1.1-1 มคอ.2  
3.1.1-2 ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาภาค ปกติ ประจ าปีการศึกษา 2563 (รวมทุกรอบสมัคร) 
3.1.1-3 ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี 
พ.ศ.2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก ก) 
3.1.1-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2562  
3.1.1-5 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 
3.1.1-6 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2563 
3.1.1-7 ภาพแสดงช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
3.1.1-8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563   
3.1.1-9 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2563 
(ตัวแทนกรรมการหลักสูตรเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์) 
3.1.1-10 รายงานจ านวนนักศึกษาใหม่แรกเข้าปีการศึกษา 2563 
3.1.1-11 รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
3.1.1-12 รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ปีการศึกษา 2/2563 
3.1.1-13 แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 
 

https://drive.google.com/file/d/13nJcNe8tn2NVDMvanZ5Ae3xULL9gqVFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13nJcNe8tn2NVDMvanZ5Ae3xULL9gqVFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13nJcNe8tn2NVDMvanZ5Ae3xULL9gqVFj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/147OuNmuyL4BjN018hrNZqgqjT4muE2sw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/147OuNmuyL4BjN018hrNZqgqjT4muE2sw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/147OuNmuyL4BjN018hrNZqgqjT4muE2sw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/147OuNmuyL4BjN018hrNZqgqjT4muE2sw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2sFl5OXa6slNVQQv747bn8_AW2wWy6i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2sFl5OXa6slNVQQv747bn8_AW2wWy6i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U2sFl5OXa6slNVQQv747bn8_AW2wWy6i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JTmlc0ohgNTBNJ_t4r1JkGOaHbNEWRAL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JTmlc0ohgNTBNJ_t4r1JkGOaHbNEWRAL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JTmlc0ohgNTBNJ_t4r1JkGOaHbNEWRAL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JTmlc0ohgNTBNJ_t4r1JkGOaHbNEWRAL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bJk7-dC-SIX8XhDFObBYwBWkg9bs4FtT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bJk7-dC-SIX8XhDFObBYwBWkg9bs4FtT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1bJk7-dC-SIX8XhDFObBYwBWkg9bs4FtT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SHhJw2i0SbjEVBmh_mG2NaG52LZiYR-E?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1SHhJw2i0SbjEVBmh_mG2NaG52LZiYR-E?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HFDbeAwEx4ZMfy7MLS_d9pGBseHOnxTM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aeUDabkJ_m5WYgaaF0J6TYVu-jvsRGrc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gYrsiUb5GLMG_0krgVdjOpLbDkxSluQO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P_BTzbIiKB47Ji1j3jWE-ak-3r7I1vzQ/view?usp=sharing
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3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ประเด็นเป้าหมาย :  
1. นักศึกษามคีวามพร้อมที่จะเรียนได้ตลอดหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และการใช้ชีวิต 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจรายวิชาที่จ าเป็นต้องปรับพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2563        
โดยวิธีการประเมินจากความต้องการของนักศึกษารุ่นพ่ี ปีการศึกษา 2562 มาประกอบการตัดสินใจ
ในการวางแผนรายวิชาเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และ
การใช้ชีวิตของผู้เรียนมากท่ีสุด ประกอบกับให้สอดคล้องกับปัญหาใหม่ และปัญหาแรกเข้าที่ระบุไว้ใน 
มคอ.2 รวมทั้งนักศึกษาใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ร่วมกับทางหลักสูตร  
ตารางแสดง ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า/กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุใน มคอ.2 
 

ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการดาเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร ์
ไม่เพียงพอ 

จัดโครงการเตรียมความพร้อม และสอนเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์
ก่อนเข้าเรียนหรือในภาคการศึกษาที่ 1 ส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความรู้พื้นฐานด้านคณติศาสตร ์
ไม่เพียงพอ 

จัดโครงการเตรียมความพร้อม และสอนเสริมทางด้านคณิตศาสตร์
ก่อนเข้าเรียนหรือในภาคการศึกษาที่ 1 ส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
ไม่เพียงพอ 

1.จัดโครงการที่ช่วยพัฒนาด้านภาษา โดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี/มหาวิทยาลัย 
2.จัดโครงการปรับพ้ืนฐานทักษะทางวิชาการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

 
2. หลักสูตรประชุมร่วมกันครั้งที่ 5/2563 วางแผนเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนใน

สถานการณ์โควิด 19 โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันสอนการใช้โปรแกรมออนไลน์
ส าหรับนักศึกษาใหม่ และก าหนดการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางวิชาการและผู้รับผิดชอบสอนปรับ
พ้ืนฐานในปีการศึกษา 2563 รวมทั้งก าหนดรายวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ร่วมกับ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนเปิดภาคเรียน 

3. มีการประเมินผลก่อนและหลังเรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนต้องมีคะแนนสอบหลังเรียน  
โดยต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

4. นักศึกษาใหม่จะต้องท าการประเมินผลการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งสามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา 
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● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
1. นักศึกษาใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ (เตรียมความพร้อม) จากส านักส่งเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และปฐมนิเทศจากหลักสูตรในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
 

 
 

 
 

ด้านหลักสูตรได้ท าการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเตรียมความพร้อมการใช้เทคโนโลยีส าหรับ
การเตรียมความพร้อมในการปรับพ้ืนฐาน และการเรียนออนไลน์ในปีการศึกษา 2563 โดยมีการสอน
การใช้โปรแกรม MS  TEAM, ZOOM, GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE MEET 
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2. นักศึกษาใหม่ได้รับการปรับพื้นฐานรายวิชาที่สอดคล้องกับหัวข้อปัญหาแรกเข้าท่ีระบุไว้ใน 
มคอ. 2 ตามรายงานการประชุม 6/2563 ดังต่อไปนี้   
 

ตารางแสดงรายวิชาปรับพื้นฐานส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2563  

ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า รายวิชาปรับพ้ืนฐาน วันที ่ รูปแบบการ
เรียน 

ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ เคมี  16 – 17 ก.ค. 63 
(เวลา 13.00 - 16.00 น.) 

ออนไลน ์

ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ คณิตศาสตร์พื้นฐาน 14 – 17 ก.ค. 63 
(เวลา 9.00 - 12.00 น.) 

ออนไลน ์

ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษไม่
เพียงพอ 

ภาษาอังกฤษ 14 – 15 ก.ค. 63 
(เวลา 13.00 - 16.00 น.) 

ออนไลน ์

ปรับความรู้พื้นฐานส าหรับการเรียนใน
หลักสูตร 

1. พื้นฐานสปา 
2.กายวภิาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาของมนุษย ์

13 ก.ค. 63 
(เวลา 9.00 - 16.00 น.) 

ออนไลน ์

 

3. นักศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจของการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งสามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา 
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.64 ระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกันผลการประเมินเมื่อปี 
2562 พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจหัวข้อการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
เข้าศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งสามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จ
การศึกษา 

ความคิดเห็นของนักศึกษา 
Mean 

ปี 2562 
(N=5) 

Mean 
ปี 2563 
(N=11) 

แนว 
โน้ม 

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
การพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งสามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศกึษา 4.40 4.64 เพิ่มขึ้น 

 

● มีการประเมินกระบวนการ 
1. หลักสูตรร่วมกันประเมินกระบวนการในการประชุมครั้งที่ 6/2563 พบว่า การด าเนินการ

จัดรายวิชาปรับพื้นฐานส าหรับนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่เสร็จสิ้น
เรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้นระบบที่ด าเนินการอยู่มีความเหมาะสม สามารถส่งเสริม
ให้นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ในที่ประชุมเสนอให้การปรับพ้ืนฐานส าหรับ
นักศึกษาใหม่ในปีหน้าให้น าผลการเรียนของนักศึกษาปัจจุบันมาประกอบการตัดสินใจเพ่ือวางแผน
รายวิชาปรับพื้นฐาน ปี 2564 

2. หลักสูตรร่วมกันประเมินพบว่านักศึกษามีความพร้อมที่จะสามารถใช้โปรแกรมออนไลน์ 
ส าหรับการเรียนในปีการศึกษา 2563 ได้ในสถานการณ์โควิด 19 
 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
หลักสูตรร่วมกันประเมินกระบวนการในการประชุมครั้งท่ี 3/2564 พบว่า เมื่อน าผลการเรียน

ของนักศึกษาปัจจุบันมาประกอบการตัดสินใจเพ่ือวางแผนรายวิชาปรับพ้ืนฐาน ปี 2564 พบว่า
รายวิชาที่นักศึกษามีปัญหาในการเรียน ยังคงเป็นวิชา เคมี คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน และการใช้
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งวิชาของหลักสูตร ที่นักศึกษามีผลการเรียนยังไม่เป็นที่พอใจคือ วิชาโภชนาการ
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เพ่ือสุขภาพ และ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีมติร่วมกันว่า  
การปรับพ้ืนฐานในปี 2564 ให้ปรับพ้ืนฐานวิชา เคมี คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ โภชนาการ
เพ่ือสุขภาพ และกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 

 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
จากการทบทวนการด าเนินงานในปีการศึกษา 2562 เรื่อง การปรับความรู้พ้ืนฐานนักศึกษา

แรกเข้า จากการข้อคิดเห็นของนักศึกษารหัส 62 และอาจารย์ผู้สอน พบว่า ควรเพิ่มรายวิชาในการ
ปรับพื้นฐาน คือ วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพในรายวิชาของหลักสูตร 

 

● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
1. นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนได้ตลอดหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และการใช้ชีวิต 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.64 สูงกว่า 
4.00 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1.2-1 มคอ.2  
3.1.2-2 รายงานการประขุมครั้งที่ 5/2563 
3.1.2-3 รายงานการประขุมครั้งที่ 6/2563 
3.1.2-4 รายงานการประขุมครั้งที่ 3/2564 
3.1.2-5 โครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.1.2-6 ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับหลักสูตร 
3.1.2-7 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 2562 
3.1.2-8 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 2/2563 
 

 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.00 

คะแนน 
2.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
บรรลุ 

  

https://drive.google.com/file/d/1ubv0aPjzwjsVWhz_Cm1Xqud1nd9yjKIU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fMPi3EMQckSW4O5Su9SJ289080Tc27dt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sJ4g33uTDs_P8TceD2-iCEmyGFs9Bj9G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xrz42kRGLbqG_8JUfoC1_ef8DmhWzoAq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Pp2JnrN4_pZEhBFx9MHB2b7Nh1rFhAmq?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DZ1Imv4UG_u_8AZNbqIEZYThdxS_fzP9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1itpkWnE67rlGpPosncGvZ3Sf8IaG02K3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1itpkWnE67rlGpPosncGvZ3Sf8IaG02K3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1itpkWnE67rlGpPosncGvZ3Sf8IaG02K3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_FRC8ewJnpc4xlk3V3_ppsOEKx0ZV0--/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน โทรศัพท์  : 0623198414 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน โทรศัพท์  : 0623198414 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2563 
 

ผลการด าเนินงาน 
อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
ประเด็นเป้าหมาย :  
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 
 

● มีระบบ มีกลไก 
       1. หลักสูตรด าเนินการประชุมและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 
จากนั้นเสนอชื่อต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยก าหนดให้วันพุธ คาบที่ 7-8 
เป็นคาบโฮมรูม งดการเรียนการสอน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษา
อบรมชี้แนะนักศึกษาให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือแก่
นักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องด าเนินการ ดังนี้  

- จัดท าแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน  
- จดบันทึกการให้ค าปรึกษาท้ังแบบรวมและรายบุคคล ในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา 
- จัดท าช่องทางการให้ค าปรึกษาให้กับนักศึกษาแต่ละชั้นปี และสร้างกลุ่มรวมทั้งหลักสูตร 

       2. อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1   
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์เข้าใจ
ระบบการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับบทบาทของ
อาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาและให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยใน
การด าเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา  
       3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ การใช้ชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
       4. อาจารย์ผู้รับหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกันรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา
และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาของนักศึกษา 
       5. หลักสูตรจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งแบ่ง
การให้ค าปรึกษาออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้  

1) ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา  
2) นักศึกษาได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการเรียนตาม

หลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
3) การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  
4) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 

เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร  
5) การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
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6. หลักสูตรร่วมกันประเมินผลการให้ค าปรึกษา 
7. น าผลการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานไปพัฒนาปรับปรุง 
 

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
          1. หลักสูตรมีการประชุมเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 คือ อาจารย์ธนพร 
อิสระทะ และอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 2 คือ อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา และน าเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัตแิต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
          2. อาจารย์ที่ปรึกษาได้จัดให้มีช่องทางการปรึกษาหลายช่องทาง ทั้งการตั้งไลน์ เฟสบุค
ของหลักสูตร ชั่วโมงโฮมรูมทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น.  

 3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา แนะน าการ
ลงทะเบียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา พร้อมให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล โดยมีการ
จัดท าบันทึกรายงานการให้ค าแนะน าด้านทุนการศึกษา ด้านการใช้ชีวิต การให้ค าแนะน าเรื่องการ
เก็บชั่วโมงกิจกรรม ให้ค าปรึกษาเรื่องการเรียน การค านวณผลการเรียน การเตรียมพร้อมในการ
สอบ การลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสอบถามปัญหาต่างๆจากนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ซึ่ง
พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีปัญหาในการเรียนวิชา เคมีพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา และ
รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน นักศึกษาไม่เข้าใจเนื้อหา ส่งผลให้คะแนนสอบน้อย อาจารย์ที่ปรึกษา
น าเรื่องเข้าที่ประชุม ปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เช่น เพ่ือนสอนเพ่ือน พ่ีสอน
น้อง หลักสูตรให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการติวก่อนสอบ เป็นต้น 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาสอบถามติดตามผลการให้ค าปรึกษาแต่ละด้านพร้อมเก็บบันทึกเป็น
หลักฐาน และติดตามกระบวนการแก้ไขปัญหาในข้อที่ 3 พบว่า รายวิชาเคมีพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ยังมีคะแนนสอบน้อย จึงมี
มติร่วมกัน ให้นักศึกษามีคะแนนน้อย ถอนรายวิชาดังกล่าว หลักสูตรมีการประชุมทบทวนหาแนว
ทางแก้ไข โดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญมาสอนเพิ่มเติม 

5. หลักสูตรร่วมกันประเมินผลการควบคุมดูแลนักศึกษา 
6. นักศึกษาประเมินผลด้านการควบคุมดูแลนักศึกษา โดยนักศึกษาประเมินอาจารย์ 

ที่ปรึกษาทั้ง 5 ด้านเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  
 

● มีการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการให้ค าปรึกษา พบว่า ในขั้นตอนที่ 6 นักศึกษามีการ

ประเมินผลด้านการควบคุมดูแลนักศึกษา จ านวนน้อย โดยนักศึกษาจะประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้ง 5 ด้านครั้งที่ 1/2563 พบว่านักศึกษาตอบแบบสอบถามมีจ านวนเพียง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.33 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด  

ผลความพึงพอใจต่อการควบคุมดูแลนักศึกษาในภาพรวมเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด การที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวนน้อย จากการสอบถามพบว่า อาจเกิดจากนักศึกษา
ได้รับการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง หรือเกิดการหลงลืมท าให้เลยก าหนดเวลาประเมิน 

 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากการประเมินกระบวนการมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมด้านการ

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประเมินผลความพึงพอใจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับอาจารย์
ที่ปรึกษาท าการประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาทั้งไลน์กลุ่มรวมของหลักสูตร และไลน์ กลุ่มนักศึกษา    
แต่ละชั้นปี ในการประเมินผลครั้งที่ 2 ในรอบท่ี 2/2563 
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นอกจากการประเมินการดูแลการให้ค าปรึกษาในเชิงปริมาณ ควรเพิ่มวิธีการประเมินในแบบ
เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ผลการประเมินการควบคุมดูแลนักศึกษา สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

จ านวนนักศึกษาตอบแบบประเมินมากขึ้น เป็นจ านวน 11 คน (จากเดิมเพียง 7 คน) หรือคิด
เป็นร้อยละ 91.67 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจ ภาพรวมด้านการ
ควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา ค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา คะแนนเฉลี่ย 4.64 ระดับมากที่สุด 
2) นักศึกษาได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา  คะแนนเฉลี่ย 4.55 ระดับมากท่ีสุด 
3) การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 4.73 

ระดับมากท่ีสุด 
4) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วย 

ให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 4.82 ระดับมากท่ีสุด 
5) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อ่ืนๆ แก่

นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ คะแนนเฉลี่ย 4.64 ระดับมากที่สุด 
 

ตารางแสดงความพึงพอใจด้านการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา 

ความคิดเห็นของนักศึกษา 

Mean 
ปี  

2562 
(N=5) 

Mean 
คร้ัง 

1/2563 
(N=7) 

Mean 
คร้ัง 

2/2563 
(N=11) 

1. ช่องทาง/ความสะดวกในการตดิต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.80 4.71 4.64 
2. นักศึกษาได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการ
เรียนตามหลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

4.40 4.57 4.55 

3. การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.60 4.57 4.73 
4.อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการใหค้วามสนใจ ตดิตามผลการเรียนของ
นักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.80 4.43 4.82 

5.อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

5.00 4.57 4.64 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.72 4.57 4.67 
 
● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ

ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
- 
 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ยคะแนน 4.67 

สูงกว่า 4.00 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.1-1 แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 
3.2.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 2562  
3.2.1-3 ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา 2563 
3.2.1-4 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2.1-5 แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
3.2.1-6 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 
3.2.1-7 ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา 1/2563 
3.2.1-8 ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา 2/2563 
 
3.2.2 การควบคุมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ : ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีการควบคุมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1g_HzyixQPv7QJD2YvMed6Aq2VTHCN_v6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DJrZ50_H91LBO80RobMP3dVo76HN6M96/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qS16FBGRCH2ljS_g0UI0IE3vYODTHDoI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ilWkcyoxfQhrgmHiH3qv6qcJd3o7-yzk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1v7s42BqPyYj2xA3gExaL6t1qLJ8op_cm?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mmkw5nknkNdMzELC5WELyu3atkEksjrb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ydAZRloZ-aAEmMObUVZq9kxGhxZJQ0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/191F2uOViIG4-olS9CjtcTJILQmDdUScL/view?usp=sharing
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3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นเป้าหมาย :  

1. หลักสูตรมีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. นักศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

1. มหาวิทยาลัย คณะ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแผนการจัด
โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

2. หลักสูตรและนักศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรม หรือโครงการที่สอดคล้องกับการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

3.หลักสูตรมีแบบประเมินให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ านวน 5 ข้อ 

1) มีกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งใน และนอกชั้นเรียน 
2) หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
3) หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและ 

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะ
สารสนเทศ  ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ 

4) การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจบการศึกษาอย่างเหมาะสม 
5) การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

4.น าผลการประเมินกระบวนการไปทบทวนและปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 
 

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
นักศึกษาในหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่อไปนี้ 

กิจกรรม/โครงการ โครงการระดับ วันที ่ ด าเนินการ 
1.กิจกรรมสอนการใช้โปรแกรมส าหรับการเรียนออนไลน์ เช่น 
ZOOM, MS TEAM, Google Meet เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับ
การเรียนออนไลน์ในปีการศึกษา 2563 

หลักสูตร 10 ก.ค. 63 ตามแผน 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสปาทรายบ าบัดเพือ่
สุขภาพ 

หลักสูตร 25-26 
ก.ย.63 

ตามแผน 

3. พิธีไหว้ครูและร าลกึพระคุณครู องค์การนักศึกษา 8 ต.ค.63 ตามแผน 
4. โครงการประกวดดาวเดือนคณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะ 17 ต.ค.63 ตามแผน 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การปลูกจิตส านึกอนุรักษ์ปลูกจิตส านัก-ป่าชายเลน 

หลักสูตร 21 พ.ย. 63 ตามแผน 

6. โครงการบรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู้เท่าทัน Cyber 
bullying 

มหาวิทยาลัย 1-15 
ม.ค.64 

ตามแผน 

7. โครงการวันราชภัฏ มหาวิทยาลัย 14 ก.พ. 64 ตามแผน 
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บัณฑิตไทยไม่โกง มหาวิทยาลัย 20 ก.พ. 64 ตามแผน 
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กิจกรรม/โครงการ โครงการระดับ วันที ่ ด าเนินการ 
9. โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรร่วมกับ

คณะ 
3 มี.ค. 64 ตามแผน 

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรือ่งจิตตปัญญาเพือ่การพฒันา
ตน 

มหาวิทยาลัย 24 ก.พ 64 
10,24
มี.ค.64 

ตามแผน 

11.โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษและทดสอบสมรรถนะ CEFR มหาวิทยาลัย 27-28 
เม.ย.64 

ตามแผน 

12.โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารบูรณาการศาสตร์ส่งเสริม
สุขภาพองค์รวมกับการออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ 

หลักสูตร 20 พ.ค. 64 ตามแผน 

13.โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรือ่ง การผลิตสือ่ด้วยสมารท์
โฟนเพื่อการประชาสัมพันธก์ารทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ 

หลักสูตร 14 พ.ย.63 ตามแผน 

14.โครงการยุวชนอาสา 
 

หลักสูตรร่วมกับ
คณะ 

ก.พ. - 
มิ.ย.64 

ตามแผน 

15.โครงการบูรณาการศาสตร์การสง่เสริมสุขภาพ หลักสูตร 15 พ.ค.64 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

17.โครงการสขุภาพเคลื่อนที่  หลักสูตร 19 ธ.ค.63 ไม่เป็นไป
ตามแผน 

หลักสูตรเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมส าหรับการเรียนการสอน เรื่อง ทักษะการผลิตสื่อ 
มัลติมีเดีย ทักษะสารสนเทศ เช่น สื่อการเรียนรู้ สื่อวิชาการ สื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น จากการเข้า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตสื่อด้วยสมาร์ทโฟนเพ่ือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ เพื่อทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ
ที่ 21ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  

3.ผลการด าเนินการประเมินความพึงพอใจด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ านวนนักศึกษาตอบแบบประเมินมากขึ้น เป็นจ านวน 11 คนหรือคิด
เป็นร้อยละ 91.67 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด พบว่าในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจ ด้านการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มากขึ้นกว่าเดิม โดยผลครั้งที่ 
2/2563 มีค่าเฉลี่ย  4.73 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางแสดงผลความพึงพอใจด้านการพัฒนาศักยภาพนักศกึษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ความคิดเห็นของนักศึกษา 

Mean 
ปี  

2562 
(N=5) 

Mean 
ครั้ง 

1/2563 
(N=7) 

Mean 
ครั้ง 

2/2563 
(N=11) 

1. มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งใน และนอกช้ันเรียน 4.80 4.43 4.82 
2. หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร 

4.80 4.43 4.73 

3. หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วน
ร่วม ฯลฯ 

4.80 4.57 4.64 

4. การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจบการศึกษาอย่างเหมาะสมและอย่าง
ทั่วถึง 

4.60 4.14 4.73 

5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 4.40 4.29 4.73 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.68 4.37 4.73 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 65 
 

จากตารางพบว่าในการประเมินครั้งที่ 2/2563 นักศึกษาพึงพอใจต่อกระบวนการของหลักสูตร ด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1) มีกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งใน และนอกชั้นเรียน ค่าเฉลี่ย 4.82 ระดับมากที่สุด 
2) หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.73 

ระดับมากที่สุด 
3) หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ ค่าเฉลี่ย 4.64 ระดับมากที่สุด 

4) การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจบการศึกษาอย่างเหมาะสมและจัดให้อย่างทั่วถึงค่าเฉลี่ย 4.73 
ระดับมากที่สุด 

5) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าค่าเฉลี่ย 4.73 ระดับมากที่สุด 
 

● มีการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรมีประชุมครั้งที่ 1/2564 จากการทบทวนกระบวนการจัดท าแผนโครงการพัฒนาศึกษา 

มีมติสรุปได้ว่า ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งบประมาณ ในการจัดโครงการพัฒนาศึกษาประจ าปี
งบประมาณ 2564 เนื่องจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 จึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนเป็น 
การจัดซื้อจัดจ้างสิ่งสนับสนุนวัสดุและครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน และเพ่ิมการจัดโครงการพัฒนา
นักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการยุวชนอาสาได้มีการทบทวนและประเมินการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 เรื่อง ชิ้นงานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย พบว่า นักศึกษาสามารถจัดท าชิ้นงาน หรือเผยแพร่
ชิ้นงานสู่สาธารณะตามเกณฑ์ที่ก าหนดในโครงการยุวชนอาสา ซึ่งนักศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมในโครงการ โดยการสร้างสื่อและถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สมุนไพรในท้องถิ่นและการ
ขยายพันธุ์ เป็นต้น 

การประเมินผลด้านพึงพอใจด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 โดยนักศึกษาจะประเมินทั้ง 5 ด้าน ครั้งที่ 1/2563 พบว่านักศึกษาตอบแบบสอบถามมี
จ านวนเพียง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด  ผลความพึงพอใจด้านการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก 
การที่นักศึกษาตอบแบบสอบถามจ านวนน้อย จากการสอบถามพบว่า อาจเกิดจากนักศึกษาได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง หรือเกิดการหลงลืมท าให้เลยก าหนดเวลาประเมิน 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

  จากการทบทวนผลการประเมินการจัดโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ในการด าเนินการจัด
โครงการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หากไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมได้ตามปกติ ให้ทางผู้รับผิดชอบ
โครงการสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามความคาดหวังของโครงการ โดยแจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบและด าเนินการต่อในปีการศึกษาถัดไป 

หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุง ก ากับ ติดตามการเข้าประเมินผลความพึงพอใจด้านการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ช่องทางการก ากับ ติดตามการเข้า
ประเมินผลความพึงพอใจฯ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาท าการประชาสัมพันธ์
แก่นักศึกษาทั้งไลน์กลุ่มรวมของหลักสูตร และไลน์กลุ่มนักศึกษาแต่ละชั้นปี หลายช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
ท าให้ได้มีจ านวนผู้เข้าประเมินเพ่ิมขึ้น 
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● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลความพึงพอใจด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ฯ จากการปรับปรุงกระบวนการ 

ความคิดเห็นของนักศึกษา 
Mean 

ปี  
2562 
(N=5) 

Mean 
คร้ัง 

1/2563 
(N=7) 

Mean 
คร้ัง 

2/2563 
(N=11) 

1. มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาท่ีหลากหลายทั้งใน และนอกช้ันเรียน 4.80 4.43 4.82 
2. หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.80 4.43 4.73 
3. หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒกิารศึกษาและ
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทกัษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมทักษะสารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ 

4.80 4.57 4.64 

4. การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจบการศึกษาอย่างเหมาะสมและจัดให้อย่าง 4.60 4.14 4.73 
5. การประชาสมัพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 4.40 4.29 4.73 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.68 4.37 4.73 
● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ

ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
- 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
1. หลักสูตรสามารถจัดโครงการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. นักศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ได้บรรลุเป้าหมาย 
3. ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉลี่ย 4.73 สูงกว่า 4.00 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.3-1 แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 
3.2.3-2 โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.2.3-3 รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 2562 
3.2.3-4 รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 1/2563 
3.2.3-5 รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 2/2563 
3.2.3-6  โครงการยุวชนอาสา 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
บรรลุ 

  

https://drive.google.com/file/d/1g_HzyixQPv7QJD2YvMed6Aq2VTHCN_v6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CW3ka4nnXnaUfND51sqVKOqcNjJlRu7V?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JAzR92IygJ5Qaf-Y1_a7QDqk3e1RiEqN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wWOOmUA87RT5EY41U9sExueZ_9sNLkzb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YP7EydjGuYzA2S-FzavUx-PDV6AlwhQC/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน โทรศัพท์  : 0623198414 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน โทรศัพท์  : 0623198414 
การจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2563 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากตารางพบว่าจ านวนนักศึกษารับเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพและสปา ในปีการศึกษา 2563 ทั้งสองชั้นปี รวม 12 คน จ านวนที่คงค้างอยู่ จ านวน 12 คน 
คิดเป็นอัตราคงอยู่ ร้อยละ 100 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 

3.3.1 การคงอยู่ 
ผลการด าเนินงาน :  
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าทุกชั้นปีในปีการศึกษา 2563 ทั้งสิ้น 12 คน และคงอยู่จ านวน 12 คน 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนที่คง
ค้างอยู่ 

จ านวนที่
หายไป 

อัตรา 
การคงอยู่ร้อย

ละ 
2560 - - - - - 
2561 - - - - - 
2562 5 0 5 0 100 
2563 7 0 7 0 100 

การคิดอัตราการคงอยู่ 
- คิดจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่แต่ละปี 

1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 12 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป 0 คน 
3. จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 รับเข้า 5 คน มีอัตราการคงอยู่ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
4.  จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 รับเข้า 7 คน มีอัตราการคงอยู่ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
โดยภาพรวมพบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 100 โดยหลักสูตรด าเนินการดังนี้ 

1.  ร่วมกับคณะจัดโครงการปรับพื้นฐาน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และทักษะอาชีพแก่ 
นักศึกษาใหม่ 
 2.  มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิด  
    3.  มีการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 

 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (12 คน) 

จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด (12 คน) 
X 100  
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 จากกราฟแสดงแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร พบว่า เมื่อพิจารณา 
แนวโน้มจากกราฟในปี 2562 และ 2563 พบว่า อัตราคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้น 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.1-1 รายงานจ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 1/2563 
3.3.1-2 รายงานจ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2/2563 
 
  

y = 40x - 50 
R² = 0.8 
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แนวโน้มอัตราการคงอยู่ ของนักศึกษาในหลักสูตร  
จ านวนที่รับเข้า จ านวนที่หายไป 

https://drive.google.com/file/d/10ox9_m29G6Qa4-sZR_u8P3QnQyabCN-3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xFBkvl9xOHDU_yRe5VQzyzapUzJ4CTZZ/view?usp=sharing
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3.3.2 อัตราการส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน : หลักสูตรมีการติดตามผลความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตอย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง ไม่เพียงเท่านั้นนักศึกษาสามารถขอ
ค าแนะน าและปรึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ทุกท่าน เมื่อพบปัญหาหลักสูตรร่วมกันวางแผนการ
เรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล ท าให้อัตราการส าเร็จตามแผนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดของหลักสูตร ไม่มีนักศึกษาออกกลางคัน หรือพ้นสภาพนักศึกษา 
 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศกึษาทีเ่ริม่ใช้
หลักสูตร) 

จ านวนที่
รับเข้า 

อัตราการส าเรจ็การศึกษาตาม
ระยะเวลาปกต ิ

จ านวนคงค้างอยู่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2562 5 0 0.00 0 0.00 
2563 7 0 0.00 0 0.00 

 

 
 

จากกราฟแสดงอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ร้อยละ 0.00 
เนื่องจาก หลักสูตรเป็นหลักสูตรพัฒนาใหม่ พ .ศ.2562 จึงมีนักศึกษาจ านวน 2 ชั้นปี     

ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปีที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในปี
การศึกษา 2563  
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.2-1 รายงานผลการเรียนของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

y = 0 
R² = #N/A 
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แนวโน้มอัตราการคงอยู่ ของนักศึกษาในหลักสูตร  

จ านวนที่รับเข้า ส าเรจ็การศึกษา 
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3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน : 
● มีระบบ มีกลไก 

เมื่อมีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา หลักสูตรมีกระบวนการ ดังนี้ 

 
ภาพ 3.3.3 กลไกการจัดการร้องเรียน 

● ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถร้องเรียนผ่าน

ทางช่องทาง การแจ้งผ่านอาจารย์ ผ่านอีเมล์ กลองแสดงความคิดเห็นหรือ โซเชียลมีเดีย หรือผ่าน
เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร เป็นต้น และพบว่าในปีการศึกษา 2563 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผลการ
จัดการข้อร้องเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 
ปีการศกึษา ผลการประเมิน การแปลผล หมายเหตุ 

2561 - -  
2562 0.00 - นศ.ไมไ่ด้ท าการประเมิน 
2563 4.50 มากที่สุด  

หลักสตูรมีการประชุม ปรึกษาหารอื 
แนวทางปฏิบัติเพื่อจัดการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 

* โดยปกปิดข้อมลูผูร้้องเรียนเป็นความลับ 

หลักสตูรด าเนินการ 
 

ส่งต่อคณะ 

แก้ไข เสร็จสิ้น ไม่สามารถแก้ไข 

ส่งต่อมหาวิทยาลัย 

หล
ักส

ตูร
ตดิ

ตา
มผ

ล 

กลไกของสาขา 

ตามระบบ 
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    จากกราฟ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนในปีการศึกษา 2563 อยู่
ในระดับดีมาก มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 

สรุปแนวโน้มผลการด าเนินการและความพึงพอใจประจ าปีการศึกษา 2563 
หัวข้อ แนวโน้ม 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร คงท่ี 
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร - 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด เพ่ิมข้ึน 

 
● ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศหรือโดดเด่น โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบั นกลุ่ม

เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่า
เป็นผลการด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง (ถ้าม)ี 

.ไม่มี 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.3-1 รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 1-2563 
3.3.3-2 รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 2-2563 
3.3.3-3 รายงานการประชุม 1/2564  
3.3.3-4 รายงานการประชุม 2/2564 
หมายเหตุ**การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กระบวนการที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 
 
 
 
 
 

y = 4.5x - 4.5 
R² = 1 

4 
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แนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ ร้อง เ รียนของนักศึกษา  

ผลการประเมิน เชิงเส้น (ผลการประเมิน) เชิงเส้น (ผลการประเมิน) 

https://drive.google.com/file/d/1AJRP7SW8lS7gmsIR-3IjCzvUh8z6oZQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DsQ7GWLljAjVzjQIc-5_ZybjSDl4T3Bb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EsOqJyCRAVfWrfU_KfJFd3KkDzPs4QPc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JbeWpVJFoDFHuL4dZMDFIVZIdV7QxRuu/view?usp=sharing
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- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา (ถ้ามี) 
การจัดการข้อร้องเรียน หมายถึง การอธิบายการจัดการข้อร้องเรียนที่มีนัยส าคัญไม่ได้เน้นที่

ปริมาณหรือจ านวนข้อร้องเรียน โดยหลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษามีรายละเอียดดังนี้  
เมื่อหลักสูตรได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษา หลักสูตรได้น าเข้าที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564 

เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาหาวิธีการแก้ไขปัญหา โดยที่ประชุมมีมติให้ทางหลักสูตรจัดท าเกณฑ์การจัด
ผู้สอนในแต่ละภาคเรียนให้เป็นรูปธรรม และให้เริ่มประกาศใช้เกณฑ์พิจารณาผู้สอนในภาคเรียนที่ 
1/2564 เป็นต้นไป ดังรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.00 

คะแนน 
2.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
บรรลุ 
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หมวดที ่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 
การกระจายระดับคะแนน จ านวนนักศึกษา 

A 
B
+ 

B C+ C 
D
+ 

D F I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

4752106 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพและสปา 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
4752108 ปัญหาสุขภาพและการดูแลเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
4752205 พื้นฐานการนวดไทย 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
4752402 จิตวิทยาการบริการ 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 5 
4751103 เคมีพื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สขุภาพและสปา 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 7 7 
4751104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 7 7 
4751201 พื้นฐานสปาเพื่อสุขภาพ 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 7 7 
4751202 การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
4751203 การดูแลผิวหน้าและผิวกาย 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
GESH201 ทักษะชีวิต 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0 7 7 
GESH203 มนุษย์กับความงาม 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 7 5 

 

ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จ านวน
นักศึกษา 

A 
B
+ 

B C+ C 
D
+ 

D F I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

4752107 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพและสปา 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 5 
4752206 หัตถศาสตร์บ าบดั 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 5 5 
4752207 เภสัชกรรมไทยเพื่อสุขภาพและสปา 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5 5 
4752208 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 5 5 
4752301 การจัดบริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 5 5 
4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 1 
4751101 ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 6 6 
4751102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0 6 6 
4751105 กายวิภาคศาสตร์และสรรีวิทยามนษุย์ 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 7 7 
4751204 สุคนธบ าบัดและการใช้น้ าเพื่อสุขภาพ 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
4751401 จริยธรรมและกฎหมายทางด้านสขุภาพ 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 7 7 
4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 1 
GESC404 สุขภาพทันยุค 7 0 2 3 0 0 0 0 0 0 12 12 
GESH206 มนุษยชาต ิ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
GESS305 เจ้าสัวน้อย 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 0 1 1 3 0 2 0 0 0 0 7 7 
หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจ านวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน 
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2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา) 

รหัสวิชา 
ชื่อ

รายวิชา 
ภาค

การศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้

ผิดปกติ 
มาตรการแก้ไข 

GESH203 มนุษย์กับ
ความงาม 

1 นักศึกษามีผล
การเรยีนเป็น E 
จ านวน 2 คน 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบจาก
เกรดผู้เรยีน 

นักศึกษาส่งงาน
ไม่ครบตามที่
ก าหนด 

ให้นักศึกษาลงเรียน
ใหม่และก าชับการส่ง
งาน 

4571211 คณิตศาสตร์
พื้นฐาน 

2 นักศึกษา w 
จ านวน 5 คน 

พูดคุยกับผูเ้รียน พื้นฐานการด้าน
คณิตศาสตร์
น้อยท าให้เรียน
แล้วไมเ่ข้าใจ 
รวมทั้งการเรยีน
เป็นแบบ
ออนไลน์ ท าให้
ความตั้งใจใน
การเรยีนลด
น้อยลง 

- ให้เพื่อนสอนเพื่อน 
- จัดโครงการสอน
เพิ่มเตมิโดยอาจารย์
ที่เช่ียวชาญสอน
นักศึกษาท่ีมีพื้นฐาน
อ่อน 

 

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
- - 
  
  
  

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ ไม่ได้เปิดสอน (กรณีที่ไม่ได้เปิดสอนให้

น ามาจากตารางสอนในภาคนั้น ๆ) 
 
 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค
การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

- - - 
 
5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน (กรณีสอนเนื้อหาไม่ครบ น ามาจาก 
มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /
ภาคการศึกษา/

ค าอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวข้อ 
ที่ขาด 

สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 

- - - - 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 75 
 

 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศกึษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

4752106 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 

1   ปรับปรุงวิธีการสอนให้มีความ
ทันสมัยและสอนแบบออนไลน ์

4752108 ปัญหาสุขภาพและการดูแลเพื่อ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

1   - 

4752205 พื้นฐานการนวดไทย 1   จัดท าเอกสารประกอบการเรียน
การสอนโดยปรับเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัยและมีการบูรณาการกับ
งานวิจัยหรือบริการวิชาการ 
หรือท านุศิลปวัฒนธรรม 

4752402 จิตวิทยาการบริการ 1   ปรับปรุงรายวิชาโดยคณาจารย์ที่
สอนในรายวิชาการดูแลสุขภาพ
แบบบูรณาการ 

4751103 เคมีพื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 

1   ประชุมระดมความคิดจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เกี่ยวกับ
ปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆที่เกดิขึ้น 

4751104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานส าหรบั
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

1   ถาม ตอบ เพื่อฝึกให้นักศึกษา
อภิปรายผลการทดลองให้มากข้ึน 

4751201 พื้นฐานสปาเพื่อสุขภาพ 1   จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนโดยปรับเน้ือหาให้มีความ
ทันสมัยและมีการ 
บูรณาการกับงานวิจัยหรือบริการ
วิชาการหรือท านุศิลปวัฒนธรรม 

4751202 การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์
แผนไทย 

1   ปรับวิธีสอนโดยให้นักศึกษาค้นควา้
โดยตนเองมากขึ้น 

4751203 การดูแลผิวหน้าและผิวกาย 1   จัดท าเอกสารประกอบการ 
เรียนการสอนโดยปรับเนื้อหาให้มี
ความทันสมัย 

GESH201 ทักษะชีวิต 1   ได้มีการปรับปรุงแผนการเรยีนให้
เหมะสมกับกลุ่มผูเ้รียนมากขึ้น 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 1   การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ ควรใช้ เฉพาะในกรณี
จ าเป็น และไม่ควรใช้กับวิชาที่มีการ
ฝึกปฏิบัติเป็นอย่างย่ิง การฝึกพูด 
สนทนา  ห รือน า เสนองานเ ป็น
ภาษาอังกฤษ จะมีประสิทธิภาพ
มากกว่าน้ี หากได้จัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาคการ 
ศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศกึษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 1   ปรับปรุงแนวการสอน (มคอ.3) 
ร่วมกับกับผูส้อนทุกคน เพื่อให้การ
เรียนการสอนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 1   จัด เตรี ยมแผนการสอน และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับสถานการณ์ 

GESH203 มนุษย์กับความงาม 1   เก็บรวบรวมผลงานเพื่ อจะได้
น าเอามาเป็นตัวอย่างในการเรียน
การสอนในภาคเรียนต่อๆไปหรือใช้
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4752107 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ
และสปา 

2   คณาจารย์ปรับวิธีสอนให้นักศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองและจัดการเรียน
การ 
สอนแบบออนไลน์ 

4752206 หัตถศาสตร์บ าบดั 2   ปรับวิธีสอนโดยให้นักศึกษาค้นคว้า
โดยตนเอง 

4752207 เภสัชกรรมไทยเพื่อสุขภาพ
และสปา 

2   ปรับวิธีสอนโดยให้นักศึกษาค้นคว้า
โดยตนเอง 

4752208 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 2   - 
4752301 การจัดบริการและการดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอาย ุ
2   - 

4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2   เพิ่ มการฝึกท าแบบฝึกหัดด้ วย
ตัวเอง ท าเป็นกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดและมี
ความกระตือรือร้นในการเรียน 

4751101 ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

2   แบ่งสอบย่อยเพื่อลดจ านวน
บทเรียนที่นักศึกษาต้องอ่าน
ส าหรับเตรยีมตัวสอบ 

4751102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

2   - 

GESC404 สุขภาพทันยุค 2   ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย 
GESH206 มนุษยชาต ิ 2   - 
GESS305 เจ้าสัวน้อย 2   เพิ่มตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้า

มากขึ้น กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจ
เรียน 

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 2   ปรับรูปแบบการเรยีนการสอนให้
พร้อมรับมือกับสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 
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7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรงุ 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

นักศึกษาบางคนไม่เคารพ
กฎระเบียบ เช่น การแต่งกาย 
การตรงต่อเวลา 

ผู้สอนเน้นย้ าหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง และการแต่ง
กายให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

ความรู้ 
 

นักศึกษามีความรู้พื้นฐานน้อย แนะน าให้นักศึกษาทบทวนความรู้
พื้นฐานก่อนเข้าเรียน  
ผู้สอนแนะน าแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษา
เพิ่มเติม 

ทักษะทางปัญญา 
 

นักศึกษาขาดการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ 
 

นักศึกษายังขาดการ
ปฏิสัมพันธ์กบัเพื่อนต่างสาขา 
และความรับผิดชอบในการส่ง
ชิ้นงาน 

จัดกิจกรรมกลุ่มให้ได้พูดคุยและ
ร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้ง
คอยแจ้งการส่งงานเป็นระยะๆ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาไม่มีทักษะในการ
สืบค้นข้อมูลผา่นการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ค านวณ 

ผู้สอนต้องแนะน าแหล่งสืบค้น และ
คอยติดตามงาน 

 
8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี ❑ ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่  ........-........ คน   จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ......-.......... คน 
8.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 

-ไม่มี- 
8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  

-ไม่มี- 
 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลท่ีไม่ได้ด าเนินการ  

 -ไม่มี- 
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ อาจารย์ 

บุคลากร
สาย

สนับสนุน 
โครงการการจัดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน   

3  สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้เทคนิคการเขียน
เอกสารประกอบการสอน 

4  ช่วยให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจใน
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 

เข้าร่วมโครงการพัฒนา
กระบวนการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
“Outcome-based 
Education (OBE)” 

3  ช่วยให้คณาจารย์มีองค์ความรู้ ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการออกแบบการ
วัดผลประเมินผล 

เข้าร่วมโครงการเทคนิคการ
เขียนบทความ/ต ารา/
หนังสือ ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

3  ช่วยให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจใน
การพัฒนาการเขียนบทความ/ต ารา/
หนังสือ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

เข้าร่วมโครงการสัมมนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์มุ่ง
สู่การจัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอน: แนวปฏิบัติท่ี
ดีในการด าเนินงานหลักสูตร 

2  ช่วยให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการ
จัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนท่ีดี 

เข้าร่วมอบรม อาวทูท้ิง..
ความน่าเบื้อในชั้นเรียน  

3  ช่วยให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจใน
การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนไม่ให้น่า
เบ่ือเมื่อสอนในรูปแบบออนไลน ์

เข้าร่วมโครงการแนว
ทางการเขียนและขั้นตอน
การเสนอขอจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 

3  ช่วยให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ
ทางการเขียนและขั้นตอนการเสนอขอ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

เข้าร่วมโครงการมหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
“Science and Tech 

3  เพื่อให้คณาจารย์พัฒนาการเขียนบทความ
วิชาการหรือบทความวิจัย 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม 
 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

Festival) 
เข้าร่วมอบรมเตรียมผลงาน
อย่างไรให้ได้ต าแหน่ง 

1  ช่วยให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดเตรียมผลงานเพื่อให้ได้ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

เข้าร่วมอบรมการเขียนราย
งายประเมินตนเอง 

4  เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจใน
การเขียนรายงายประเมินตนเอง 

เข้าร่วมอบรมการท า
พาราฟินสปา 

1  พัฒนาความรู้มาใช้ในการสอนนักศึกษาใน
หลักสูตร 

เข้าร่วมหลักสูตรการท า
ผลิตภัณฑ์ water proof 
sunscreen and 
sunblock 

2  พัฒนาความรู้มาใช้ในการสอนนักศึกษาใน
หลักสูตร 

เข้าร่วมอบรมเรียนรู้การ
สกัดสารจากพืชสมุนไพร
เพื่อใช้ในเครื่องส าอาง 

2  พัฒนาความรู้มาใช้ในการสอนนักศึกษาใน
หลักสูตร 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศกึษา 

 1 ไ ด้ น า ค ว า ม รู้ ด้ า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาท าให้มีมาตรฐานในการท างาน
ท่ีเหมือนกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
หลักสูตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เข้าร่วมอบรมการจัดสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน 

 1 ได้น าความรู้ท่ีได้รับ น ากลับมาพัฒนาและ
ป รั บ ป รุ ง ต ล อ ด จ น ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร
ด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อหลักสูตรและมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการใน
ศตวรรษท่ี 21 

 1 ท าให้ได้เรียนรู้กระบวนการและรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจจากสถานประกอบการ
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
ธุรกิจและต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
และการประกอบอาชีพ 

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ (KM) 

 1 น าความรู้ท่ีได้รับน ากลับไปพัฒนาความรู้ 
ท า ใ ห้ มี ม า ต ร ฐ า น ใ น ก า ร ท า ง า น ท่ี
เหมือนกันให้ เกิ ดประโยชน์สู งสุดต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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หมายเหตุ : หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการประจ าหลักสูตรให้
น ามานับรวมในข้อนี้ด้วย 
องค์ประกอบที่ 5     หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ธนพร  อิสระทะ  โทรศัพท์  : 0840702776 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ธนพร  อิสระทะ  โทรศัพท์  : 0840702776 
การจัดเก็บข้อมูล : ปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงาน 
อธิบายผลการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
ประเด็นเป้าหมาย : รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.2  
● มีระบบ มีกลไก  ดังนี้ 

1. หลักสูตรส ารวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร นโยบายประเทศ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. หลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 

3. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ด าเนินการร่างหลักสูตร (ร่าง มคอ.2) โดยใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ ความพร้อมด้านคณาจารย์ สิ่งสนับสนุน และข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ในข้อที่ 1 มา
ประกอบการยกร่างหลักสูตร โดยสาระรายวิชาในหลักสูตรนั้นจะต้องมีความทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ ดังนี้ 

    3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาวัตถุประสงค์และจุดเน้นของหลักสูตร การ
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ศาสตร์ที่จ าเป็นของหลักสูตร  

    3.2  ออกแบบรายวิชาโดยจัดท าค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้น ๆ และก าหนดแผนกระจายความรับผิดชอบในสอดคล้องกับสาระรายวิชาและ
วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

    3.3  บรรจุรายวิชาไว้ในหลักสูตร จัดล าดับก่อนหลัง และรายวิชาที่เก่ียวข้อง 
4. หลักสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง 
5. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรพิจารณาร่างหลักสูตร (ร่าง มคอ.2) และหลักสูตรด าเนินการ

ปรับปรุงร่างหลักสูตรตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
6. น าเสนอร่างหลักสูตร (ร่าง มคอ.2) ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
7. น าเสนอร่างหลักสูตร (รา่ง มคอ.2) ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
8. น าเสนอร่างหลักสูตร (ร่าง มคอ.2) ต่อคณะกรรมการวิชาการ เพ่ือเข้าสู่สาระพิจารณา และ

น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
9.  มหาวิทยาลัยด าเนินการส่งหลักสูตรไปยัง สกอ. เพ่ือรับทราบและให้ความเห็นชอบ 
10. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 
11. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประเมินและทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุก
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ปีการศึกษา เพ่ือพิจารณาถึงปัญหา หรือสิ่งที่ค้นพบระหว่างการด าเนินงานหลักสูตร น าผลการ
ทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตรไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ 
● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. หลักสูตรได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามระบบและกลไกที่วางไว้ และได้การอนุมัติ
หลักสูตรจากประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 และได้ด าเนินการ
ยื่นการรับรองหลักสูตรผ่านระบบ CHE Curriculum Online (CHECO)  พบว่า หลักสูตรผ่านการ
รับรอง จาก สกอ. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2564 

2. หลักสูตรเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา โดยแนวทางด าเนินการจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการศึกษาท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 มีดังนี ้

2.1 หลักสูตรมีเกณฑ์การพิจารณาก าหนดตัวผู้สอนตามคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญในแต่ละ
รายวิชา หากรายวิชาใดต้องการผู้สอนที่มีความจ าเพาะต่างหลักสูตร หลักสูตรจะมีการท าบันทึก
ข้อความถึงประธานหลักสูตรสาขานั้น ๆ เพื่อพิจารณาผู้สอนส่งกลับมายังหลักสูตร 

2.2 หลักสูตรจัดส่งรายชื่อผู้สอนไปยังคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการ
สอน ดังตารางแสดงดังต่อไปนี้ 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
4751103 เ ค มี พื้ น ฐ า น ส า ห รั บ

วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
3(3-0-6) ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 

อาจารย์กนิษฐา พงศ์อาทิตย์ 
ปร.ด.เคมปีระยุกต์ 
วท.ม.เคมีและเคมีประยุกต์ 

4751104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

1(0-3-2) ผศ.ดร.จารุวรรณ ค าแก้ว 
 
อาจารย์ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์ 

Ph.D.Environmental 
Chemistry 
วท.ม.เคมีอนินทรีย์ 

4751201 พื้นฐานสปาเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) อาจารย์ธนพร อิสระทะ ว ท .ม .ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย
ประยุกต์ 

4751202 ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ ด้ ว ย
การแพทย์แผนไทย 

3(2-2-5) อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน ว ท .ม .ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น ไ ท ย
ประยุกต์ 

4751203 การดูแลผิวหน้าและผิวกาย 2(1-2-3) อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) อาจารย์ธีรพล บัวทอง วท.ม.คณิตศาสตร์และสถิติ 
4751101 ชีววิทยาพื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์

สุขภาพและสปา 
3(3-0-6) ดร.นุชจรินทร์   

เพชรเกลี้ยง 
อาจารย์สุธินี หีมยิ 

ปร.ด.ชีววิทยา 
วท.ม.ชีววิทยา 

4751102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

1(0-3-2) 

4751105 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
มนุษย์ 

3(3-0-6) ดร.จีรพัชร์ พลอยนิลเพชร 
ดร.ยุทธพงษ์ หลี้ยา 

ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 
ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 

4751204 สุคนธบ าบัดและการใช้น้ าเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา ว ท .ม .ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น
ตะวันออก 

4751401 จริยธรรมและกฎหมายทางด้ าน
สุขภาพ 

2(2-0-4) อาจารย์วัชราภรณ์   
พัทคัน 

วท .ม .กา รแพท ย์ แ ผน ไท ย
ประยุกต์ 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
4752106 จุลชีววิทยาส าหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
2(2-0-4) ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ 

 
ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร 

ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและ 
ชีวสารสนเทศ 
ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 

4752108 ปัญหาสุขภาพและการดูแล
เพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา 

3(2-2-5) อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน 
 
ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร 

พย .ม .การพยาบาลและอนามัย
ชุมชน 
ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 

4752205 พื้นฐานการนวดไทย 3(2-3-6) อาจารย์ธนพร อิสระทะ 
อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน 

วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

4752402 จิตวิทยาการบริการ 2(2-0-4) อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ ศษ.ม.สร้างเสริมสุขภาพ 

 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
4752107 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์

สุขภาพและสปา 
2(2-0-4) ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ 

 
ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร 

ปร .ด .ชี ววิทยาโมเลกุลและชี ว  
สารสนเทศ 
ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 

4752206 หัตถศาสตร์บ าบัด 3(2-3-6) อาจารย์ธนพร อิสระทะ 
อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน 

วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

4752207 เภสัชกรรมไทยเพื่อสุขภาพ
และสปา 

3(2-2-5) อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 
ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ 

วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 
Ph.D.Medicine 

4752208 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ ศษ.ม.สร้างเสริมสุขภาพ 

4752301 การจัดบริการและการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ 

3(2-2-5) อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ ศษ.ม.สร้างเสริมสุขภาพ 

 
และเนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ในช่วงปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นมา หลักสูตรมีชี้แจง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามแนวปฏิบัติของคณะ เพ่ือให้การ
เรียนการสอนยังด าเนินการเป็นไปตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ตาม มคอ.2 ดังนี้  

1)  รายวิชาที่เป็นทฤษฎีจะเป็นการสอนออนไลน์ 80% และในห้องเรียน 20%  
     2) รายวิชาทฤษฎีร่วมปฏิบัติจะเป็นสอนออนไลน์ 50% และในห้องเรียน 50%  
     3) รายวิชาปฏิบัติการจะเป็นการสอนออนไลน์ 20 % และในห้องเรียน 80%  

กรณีที่มีการเรียนการสอนในห้องเรียน ต้องมีการปฏิบัติตามแนวมาตรการการป้องกันโรคอย่าง
เคร่งครัด  

หลักสูตรมีการทบทวนแนวปฏิบัติการเรียนสอนของคณะ โดยทางหลักสูตรแนะน าแนวปฏิบัติ
เพ่ิมเติม หากเป็นวิชาทฤษฏี สามารถด าเนินการออนไลน์ 100 % 

3. หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนประชุมจัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับรายวิชาที่จะ
เปิดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา  

4. ควบคุมก ากับติดตามการจัดท า มคอ. 3 ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ และ
เป็นไปตาม มคอ.2 และ ก ากับติดตามการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5  

5. หลักสูตรมีประชุมการทบทวนแผนการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.2  
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● มีการประเมินกระบวนการ 
1. หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนตามระบบกลไกการก าหนด

ผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม 
2. ควบคุมจัดท า มคอ.3 ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นไปตาม มคอ .2 

และเมื่อสิ้นการสอนในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท า มคอ . 5 และท าการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพ่ือจะได้วัดผลการเรียนรู้และความเหมาะสมของกระบวนการสอน ซึ่งจะได้
น าไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของ มคอ. 3 ในภาคการศึกษาถัดไป 

3. หลักสูตรได้มีทบทวนประเมินกระบวนการการจัดเตรียมวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยอาจจะต้องมีการ
ทยอยซื้อในสิ่งที่มีความจ าเป็นต้องใช้ก่อนหลังในแต่ละภาคการศึกษา  

4. จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดผู้สอนในแต่ละรายวิชา พบว่า  
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.45 (ระดับมาก) แสดงให้เห็นถึง การบริหารจัดการผู้สอนให้ตรงตามความ
เชี่ยวชาญ เหมาะสมในสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 

5. หลักสูตรได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2564 ทบทวนการด าเนินงาน พบว่า ถึงแม้หลักสูตรจะยัง
ไม่ถึงรอบการปรับปรุง แต่เมื่อพิจารณาจ านวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในแต่ละปีการศึกษามีจ านวน
น้อย หลักสูตรจึงมีมิติปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 

 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

หลักสูตรมีการทบทวนการก าหนดผู้สอน จากประชุมครั้งที่ 1/2564 มีมติสรุปว่า ผลประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อตัวผู้สอนจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 4.00 ทั้ง 2 ภาคการเรียน หากไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดผู้สอน ด าเนินการเปลี่ยนผู้สอน และมีมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2564 ให้เริ่ม
ประกาศใช้เกณฑ์การก าหนดผู้สอน ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรมีการปรับปรุงการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอน ในบางรายการ
ครุภัณฑ์ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีการศึกษาที่ก าหนดแผน ให้ผู้สอนด าเนินการขอใช้
ครุภัณฑ์ หรือศึกษานอกสถานที่ เช่น รายวิชาปัญหาสุขภาพและและการดูแลเพ่ือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา มีความจ าเป็นใช้หุ่น CPR ในการเรียนการสอน จึงขอใช้หุ่น CPR จากคณะครุศาสตร์ สาขา
พลศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่  
11-14 สิงหาคม 2563 เพ่ือฝึกการปฐมพยาบาลจากผู้ที่มีความช านาญ 

 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ผลจากการปรับปรุงการการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนในรายวิชา ปัญหา
สุขภาพและและการดูแลเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา มีความจ าเป็นใช้หุ่น CPR พบว่า หลักสูตร
สามารถปรับปรุงรูปแบบการใช้ครุภัณฑ์ในรายวิชาดังกล่าวได้เหมาะสม และนักศึกษาได้เรียนรู้ตามผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

 
● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
- 
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สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
หลักสูตรมีระบบและกลไกน าไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ มีการประเมินและปรับปรุง

กระบวนการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ .2 
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความร่วมมือทั้งอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรท างานร่วมกัน 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1.1-1 วาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
5.1.1-2 การรับรองหลักสูตร ผ่านระบบ CHECO 
5.1.1-3 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 
5.1.1-4 แนวปฏิบัติการสอนออนไลน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5.1.1-5 มคอ. 3 รายวิชาปัญหาสุขภาพและและการดูแลเพ่ือวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
5.1.1-6 มคอ. 5 รายวิชาปัญหาสุขภาพและและการดูแลเพ่ือวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
5.1.1-7 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 
5.1.1-8 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 
5.1.1-9 แผนครุภัณฑ์ 
5.1.1-10 รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 
5.1.1-11 ภาพกิจกรรมงานมหกรรมสุขภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1x3dy9969bfmibmrANPXPA5NX5YPYr6FN/view?usp=sharing
http://202.44.139.57/checo/frm_report_listcurr.aspx?s=P
http://202.44.139.57/checo/frm_report_listcurr.aspx?s=P
https://drive.google.com/file/d/1B0A73m8gsj4-htT4qx55KLgjDVsnoMPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B0A73m8gsj4-htT4qx55KLgjDVsnoMPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zFaAG-9uCzhzbDOSPAGSW148Jvc_d9A8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10OFyLXQQ5kji7aCs7q_XZSuJI5Vsd_v9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18JHURNVEVICey7XT5_84MnMMGujaWd3b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rqEF4DatIy0j9z-UmH46vMyjK-msu0F5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FZNORgXNLPq8GIHyUeurlWa74WYVJomf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vryTYxZlu040thJWvajPusmUWXYV4tiH/view?usp=sharing
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5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
ประเด็นเป้าหมาย :  

หลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหา สาระของรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่
เปลี่ยนแปลง 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 
หลักสูตรมีระบบและกลไก ดังนี้ 

  1. หลักสูตรประชุมทบทวนความทันสมัยของหลักสูตร โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
วิถีโลก ความก้าวหน้าทางวิทยาการหรือเทคโนโลยี ศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับหลักสูตร เทคนิคการสอน 
นวัตกรรม และ มคอ.5 มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา 

  2. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาออกแบบ
สาระรายวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัย 

  3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ. 3 โดยปรับปรุง/สอดแทรกเนื้อหาที่ใช้ในการเรียน
การสอนให้ทันสมัยประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  4. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.5 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาที่จะเปิดในปีการศึกษาถัดไป 

  5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามการปรับปรุงเนื้อหา 
สาระของรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเปลี่ยนแปลง 

 
● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

หลักสูตรได้น าระบบและกลไกมาสู่การปฏิบัติดังนี้ 
1.หลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ . 3 โดยปรับปรุงจาก มคอ.5 

ของปีที่ผ่านมาและสอดแทรกเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการท่ีเปลี่ยนแปลง 

2.อาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะความรู้หรือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้น ๆ จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และผู้ที่ท างานในสถานประกอบการจริง ได้แก่  

       2.1. รายวิชาพ้ืนฐานสปาเพ่ือสุขภาพและรายวิชาการดูแลผิวหน้าและผิวกาย อาจารย์ผู้สอน
ได้น านักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการสปา ณ สปาเซ็นวารี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
เพ่ือเปิดโลกทัศน์สร้างเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการสปาและ
ผู้ด าเนินการสปาในสถานประกอบการ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการ ลักษณะสถาน
ประกอบการที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งมาตรการการป้องกันผู้มาใช้บริการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 

2.2 รายวิชา จริยธรรมและกฎหมายทางด้านสุขภาพ มีการเพ่ิมองค์ความรู้ในเรื่อง กฎหมาย 
พรบ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ในประเด็น มาตรการควบคุมดูแลสถานประกอบการในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

       2.3.รายวิชาปัญหาสุขภาพและการดูแลเพ่ือวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา อาจารย์ผู้สอน
สอดแทรกเนื้อหาประเด็น โรคอุบัติใหม่ (การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19) และปัญหาสุขภาพ
ของโลกและประเทศไทย รวมทั้งได้มอบหมายให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เข้าเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรม
งานมหกรรมสุขภาพ เทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2563 เพ่ือฝึก
เทคนิคการปฐมพยาบาลเพ่ือที่ช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นจากผู้ที่มีความช านาญ 
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       2.4.รายวิชาเภสัชกรรมไทยเ พ่ือสุขภาพและสปา จัดให้มีการเรียนรู้นอกสถานที่ 
นอกเหนือจากสมุนไพรพื้นฐานในชั้นเรียน เรื่อง สรรพคุณของสมุนไพรกับปราชญ์ชาวบ้านของชุมชน
ตามทิศทางของกระแสการใช้สมุนไพรในปัจจุบัน ณ วัดคูเต่า อ .บางกล่ า จ.สงขลา วันที่ 13 มีนาคม 
2564 และเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช ณ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่         
จ.สงขลา วันที่ 5 เมษายน 2564 

3. หลักสูตรมีการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนกับอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชานั้นให้สอดคล้องกับ มคอ.3 ในระหว่างการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา 

4. หลักสูตรมีการประชุมผลการด าเนินงานในแต่ละภาคการศึกษาโดยน าผลการเรียนรู้ใน
รายวิชา เช่น ผลประเมินโดยผู้เรียน ผู้สอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใช้เป็นข้อมูลใน
การประเมินความเหมาะสมของรายวิชา 
 
● มีการประเมนิกระบวนการ 

จากการประชุมเพ่ือทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรในทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ สรุปได้ว่า ถึงแม้หลักสูตรยังไม่ถึงรอบระยะเวลาในการปรับปรุง แต่ก็มีการปรับปรุงเนื้อหา 
วิธีการการเรียนการสอน รวมทั้งสอดแทรกกิจกรรมเสริมในแต่ละรายวิชา เพ่ือให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งทางด้านความรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี 
นวัตกรรมใหม่ๆ มติสรุปว่า แต่ละรายวิชาในปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินการเป็นไปตามระบบกลไกที่
ทางหลักสูตรได้อย่างเหมาะสม 

 
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากการทบทวนผลการด าเนินการของหลักสูตรที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2562 จากข้อเสนอแนะ
ของกรรมการตรวจประกันคุณภาพ แนะน าให้อาจารย์ผู้สอนเพ่ิมเนื้อหาสาระแต่ละรายวิชา ทันสมัย
ความก้าวหน้าทางวิชา และตรงกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยทางหลักสูตรมีการประชุม ชี้แจงการ
จัดท า มคอ.3 แก่อาจารย์ผู้สอนให้ทันความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ิมการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย และให้อาจารย์ผู้สอนติดตามข่าวสารความก้าวหน้าทางด้านสุขภาพและธุรกิจทางด้าน
สปา เพ่ือน าข้อมูลมาใช้พัฒนา/ปรับปรุง/ออกแบบการบริหารจัดการหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่มี
การจัดการศึกษา รวมทั้งน ามาวางแผนในการติดตามผลการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 

 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

จากผลการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2563  พบว่า อาจารย์ผู้สอนได้มีปรับปรุง จัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีความหลากหลายและมีความทันสมัยในสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ิมเติมจัดกิจกรรม
ต่างๆเพ่ือเสริมความรู้มากข้ึนจากปีที่ผ่านมา ระบุในจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 และภาพกิจกรรมการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ

ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
- 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2563 หน้า 87 
 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
หลักสูตรได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลง ทั้งในรูปแบบ

การสอดแทรกเนื้อหาเพิ่มเข้าไปในแต่ละรายวิชา การจัดโครงการและกิจกรรมเสริม 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1.2-1 มคอ.5 ปีการศึกษา 2562 
5.1.2-2 มคอ.3 ปีการศึกษา 2563 
5.1.2-3 มคอ.5 ปีการศึกษา 2563 
5.1.2-4 มคอ.7 ปีการศึกษา 2562 
5.1.2-5 ภาพกิจกรรมเสริมความรู้นอกห้องเรียน 
 
 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
ไมบ่รรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ui5Wwne4foEuzCX2CNN-mwwKc9RV_nR2?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1WNTbNYGou-XckrHjGWNbXHn4eOtJl-TD?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ll_UxlIxPhuka_YLIVhXegxWhTM15hV9?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QA-OVUf2R6R6YZQMhT98M8ZZW1rnbckv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1io1SqUP02rTzIXEUnLLTvuBfe5sK0B3e?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน  โทรศัพท์  : 0815433635 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน  โทรศัพท์  : 0815433635 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2563  
ผลการด าเนินงาน 
 อธิบายผลการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 
5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
ประเด็นเป้าหมาย :  

1.มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ไม่น้อยกว่า 4.00 

ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

ระบบและกลไก การจัดผู้สอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
และสปา วางระบบการก าหนดผู้สอนทุกรายวิชาตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ด าเนินการพิจารณาอาจารย์ผู้สอน สอดคล้องกับ มคอ.2 จากหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
หลักสูตร ตามเกณฑ์การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้ 

1. คุณวุฒิที่เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาที่สอน 
2. ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน 
3. ประสบการณ์และหัวข้อในการท าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
4. พิจารณาความพึงพอใจโดยน าผลประเมินความพึงพอใจผู้สอนมาร่วมพิจารณาอาจารย์ผู้สอน

ในหลักสูตรโดยก าหนดให้ผู้สอนมีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 4.00 
5. น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนไปปรับปรุงหรือพัฒนาในการ

เรียนการสอนครั้งถัดไป 
 
● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ส านักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) ส่งรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563ส่งรายวิชา

ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 มายังหลักสูตรเพ่ือท าการยืนยันแผนการศึกษา 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวน แผนการศึกษาให้ตรงตาม มคอ.2 ก าหนด 

และยืนยันแผนการศึกษาของแต่ละชั้นปี 
3. จากการประชุมครั้งที่ 1/2563 และการประชุมครั้ง 7/2563 หลักสูตรด าเนินการจัดผู้สอนใน

แต่ละรายวิชา ในปีการศึกษา2563 โดยพิจารณาผู้สอนตามเกณฑ์ที่ก าหนด และหลักสูตรส่ง
รายชื่ออาจารย์ผู้สอนไปยัง สนส.ผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
4751103 เคมีพื้นฐานส าหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
3(3-0-6) ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 

อาจารย์กนิษฐา พงศ์อาทิตย์ 
ปร.ด.เคมีประยุกต์ 
วท.ม.เคมีและเคมีประยุกต์ 

4751104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

1(0-3-2) ผศ.ดร.จารุวรรณ ค าแก้ว 
อาจารย์ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์ 

Ph.D.Environmental Chemistry 
วท.ม.เคมีอนินทรีย์ 

4751201 พื้นฐานสปาเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) อาจารย์ธนพร อิสระทะ วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
4751202 การดูแลสุขภาพดว้ยการแพทย์

แผนไทย 
3(2-2-5) อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

4751203 การดูแลผิวหนา้และผวิกาย 2(1-2-3) อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) อาจารย์ธีรพล บัวทอง วท.ม.คณิตศาสตร์และสถิติ 
4751101 ชีววิทยาพื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์

สุขภาพและสปา 
3(3-0-6) ดร.นุชจรินทร์  เพชรเกลี้ยง 

อาจารย์สุธินี หีมยิ 
ปร.ด.ชีววิทยา 
วท.ม.ชีววิทยา 

4751102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

1(0-3-2) 

4751105 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
มนุษย ์

3(3-0-6) ดร.จีรพัชร์ พลอยนิลเพชร 
ดร.ยุทธพงษ์ หลี้ยา 

ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 
ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 

4751204 สุคนธบ าบัดและการใช้น้ าเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา ว ท .ม .ก า ร แ พ ท ย์ แ ผ น
ตะวันออก 

4751401 จริยธรรมและกฎหมายทางด้าน
สุขภาพ 

2(2-0-4) อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน วท .ม .การแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
4752106 จุลชีววิทยาส าหรับ

วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
2(2-0-4) ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ 

 
ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร 

ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและ 
ชีวสารสนเทศ 
ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 

4752108 ปัญหาสุขภาพและการดูแล
เพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา 

3(2-2-5) อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน 
 
ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร 

พย .ม .การพยาบาลและอนามัย
ชุมชน 
ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 

4752205 พื้นฐานการนวดไทย 3(2-3-6) อาจารย์ธนพร อิสระทะ 
อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน 

วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

4752402 จิตวิทยาการบรกิาร 2(2-0-4) อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ ศษ.ม.สร้างเสริมสุขภาพ 
 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
4752107 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์

สุขภาพและสปา 
2(2-0-4) ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ 

 
ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร 

ป ร .ด .ชี ว วิ ท ย า โ ม เ ล กุ ล แ ล ะ         
ชีวสารสนเทศ 
ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 

4752206 หัตถศาสตร์บ าบัด 3(2-3-6) อาจารย์ธนพร อิสระทะ 
อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน 

วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

4752207 เภสัชกรรมไทยเพื่อสุขภาพ
และสปา 

3(2-2-5) อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 
ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ 

วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 
Ph.D.Medicine 

4752208 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ ศษ.ม.สร้างเสริมสุขภาพ 

4752301 การจัดบริการและการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ 

3(2-2-5) อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ ศษ.ม.สร้างเสริมสุขภาพ 
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4. หลักสูตรติดตามผลการประเมินการสอนของโดยนักศึกษาจากคะแนนความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน มีผล
การประเมิน ดังนี้ 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน 

คะแนนประเมิน 

ปีการศึกษา
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

4751103 เคมีพื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา 

ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ - 4.67 

อาจารย์กนิษฐา พงศ์อาทิตย์ - 4.49 

อาจารย์ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์ 4.50 - 

4751104 ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ค มี พื้ น ฐ า น ส า ห รั บ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

ผศ.ดร.จารุวรรณ ค าแก้ว - 4.70 

อาจารย์ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์ 4.42 4.83 

ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น 4.50 -- 

อาจารย์นรารัตน์ ทองศรีนุ่น 4.20 - 

4751201 พื้นฐานสปาเพื่อสุขภาพ อาจารย์ธนพร อิสระทะ 4.86 4.86 

4751202 การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน 4.86 4.84 

4751203 การดูแลผิวหน้าและผิวกาย อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 4.86 4.86 

4752106 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา 

ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ - 4.60 

4752108 ปั ญ ห า สุ ข ภ า พ แ ละ ก า ร ดู แ ล เ พื่ อ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน 
  

- 4.63 

4752205 พื้นฐานการนวดไทย อาจารย์ธนพร อิสระทะ - 4.65 

4752402 จิตวิทยาการบริการ อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ - 3.20 
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ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน 

คะแนนประเมิน 

ปีการศึกษา
2562 

ปีการศึกษา
2563 

4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน อาจารย์ธีรพล บัวทอง - 4.50 

4751101 ชีววิทยาพื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 

ดร.นุชจรินทร์  เพชรเกลี้ยง 4.88 4.63 

อาจารย์สุธินี หีมยิ 4.82 4.68 

4751102 ปฏิบัติการชี ววิทยาพื้ นฐานส าหรับ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

ดร.นุชจรินทร์  เพชรเกลี้ยง 4.70 4.80 

อาจารย์สุธินี หีมยิ 4.80 4.80 

4751105 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
มนุษย์ 

ดร.จีรพัชร์ พลอยนิลเพชร 4.54 4.69 

ดร.ยุทธพงษ์ หลี้ยา 4.74 - 

4751204 สุคนธบ าบัดและการใช้น้ าเพื่อสุขภาพ อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 4.82 4.90 

4751401 จริยธรรมและกฎหมายทางด้านสุขภาพ อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน 4.70 4.80 

4752107 ชีว เคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา 

ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ - 4.82 

ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร - - 

4752206 หัตถศาสตร์บ าบัด อาจารย์ธนพร อิสระทะ - 4.94 

อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน - 4.94 

4752207 เภสัชกรรมไทยเพื่อสุขภาพและสปา อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา - 4.90 

ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ - 4.88 

4752208 โภชนาการเพื่อสุขภาพ อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ - 1.72 

4752301 การจัดบริการและการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ - 1.60 

  
● มีการประเมินกระบวนการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมทบทวนเกณฑ์การจัดผู้สอนหลังสิ้นสุดใน  
แต่ละภาคการศึกษา พบว่า การจัดอาจารย์ผู้สอนเป็นไประบบกลไกการก าหนดผู้สอนที่ก าหนด และ
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวิชา 
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● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
หลักสูตรร่วมกันประชุมครั้งที่ 1/2564 มติการสรุปว่า ให้มีการน าผลการประเมินความ

พึงพอใจจากนักศึกษามาก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรต้องมีผลการประเมินไม่
น้อยกว่า 4.00 หากมีคะแนนน้อยกว่า 4.00 ใน 2 ภาคศึกษาต่อเนื่อง ให้น าเรื่องเข้าที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาก าหนดผู้สอน และการประชุมครั้งที่ 2/2564 น าเรื่องเข้าที่ประชุม มีมติประกาศใช้ในปี
การศึกษา 2564 

 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- 

● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
           - 
 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
1.หลักสูตรจัดผู้สอนทุกรายวิชาได้เหมาะสมตามคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของ

อาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ไม่น้อยกว่า 4.00 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.1-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 
5.2.1-2 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2563 
5.2.1-3 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 
5.2.1-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1iSvz_gx6ZyfLbjAxr9aYMd6ufg1N_IJf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k9IKXD7qS6tvkECi6b8zRU5UE9bwZ2BB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZSvARKfTBoXNy_C9Fv8ACdLIZoArc59P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BA2N5x0S-ywiHaWw0YsF6APj1arqsk2I/view?usp=sharing
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5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การ
จัดการเรียนการสอน 
ประเด็นเป้าหมาย :  
1. ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 มีการจัดท ามคอ.3 และจัดส่งตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
2. การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในมคอ.3 เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) 
และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

1. หลักสูตรประชุมเพ่ือชี้แจง การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3) ที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 

2. อาจารย์ผู้สอนน าส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) มายังหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา 15 วัน  
3. อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรร่วมกับผู้สอน ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 

(มคอ.3) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผลทุกรายวิชา 

4. อาจารย์ผู้สอน ชี้แจงรายละเอียดแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ให้นักศึกษาทราบและด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ และอาจารย์ผู้สอนน า มคอ.3 เข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัย
ตามเวลาที่ก าหนด  

5. อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร ด าเนินการติดตามตรวจสอบ ให้มีการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรู้  

6. อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

7. น าผลการทบทวน การประเมินผลการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษาต่อไป 

 

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ

เรียนรู้ (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 3/2563 เรื่อง แนวทางการจัดท า

รายละเอียดรายวิชา มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 และผลลัพธ์การเรียนรู้ตามก าหนดเวลาครบถ้วน 
2. หลักสูตร ชี้แจงแนวทางการจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 

ให้กับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้สอนน าส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) มายังหลักสูตรก่อนเปิดภาค
การศึกษา 15 วัน เพ่ือท าการตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ จากนั้นจึงอนุมัติให้ผู้สอนน าไปสอน 
และส่งมคอ. 3 ในระบบของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามก าหนด  

3. หลักสูตรได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของ
แผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ .2 (Curriculum 
mapping) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีผู้สอน และรูปแบบกิจกรรมการสอน ซึ่งพบว่า ทุก
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รายวิชามีความสอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยก าหนดให้ผู้สอนแจ้งรายละเอียดให้
นักศึกษาทราบ ในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน 

4.หลักสูตรได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 5 ประเด็น 
สรุปผลการประเมินได้ ภาพรวมด้านหลักสูตรการศึกษา มีค่าเฉลี่ย คือ 4.58 ดังนี้ 
 

ด้านหลักสูตรการศึกษา Mean แปลผล 
1. ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.64 มากที่สุด 
2. ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน 4.45 มาก 
3. การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม 4.55 มากที่สุด 
4. กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ  ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วมความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

4.64 มากที่สุด 

5. ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินท่ีหลากหลาย เช่น คะแนน
สอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.64 มากที่สุด 

ภาพรวมด้านหลักสูตรการศึกษา 4.58 มากที่สุด 
ผลการด าเนินการตามเป้าหมาย พบว่า อาจารย์ผู้สอนจัดท ามคอ.3 และจัดส่งตามระยะเวลา

ที่หลักสูตร ก าหนดทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด และจากการตรวจสอบมาตรฐาน การเรียนรู้ใน มคอ .3 เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ในมคอ.2 ทุกรายวิชา 

 

● มีการประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพื่อทบทวนระบบและกลไกการ ก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรียนรู้ (มคอ.3)สอดคล้องกับ มคอ.2 น าส่งมายังหลักสูตร มีบางรายวิชาส่งล้าช้าไม่เป็นไป
ตามเวลาที่หลักสูตรก าหนด ในส่วนการน าส่งมคอ.3 เข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัยนั้น อาจารย์ผู้สอน
น าส่ง มคอ.3 จัดส่งได้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษา สรุปได้ว่า ระบบและกลไก มีความเหมาะสม 

 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
หลักสูตรมีการปรับปรุง การก ากับ การติดตามการส่งมคอ .3 มายังหลักสูตรเพ่ือพิจารณาก่อน

การเปิดภาคเรียน โดยใช้ช่องทางการติดตามหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล์ Line การโทรศัพท์ติดต่อ 
 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- 
 

● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และส่งในระบบได้
ครบถ้วนและทันเวลาทุกรายวิชา 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.2-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 
5.2.2-2 รายงานสรุปประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
5.2.2-3 ผลการส่ง มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 
5.2.2-4 ผลการส่ง มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 
5.2.2-5 มคอ.3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/15_lZO_z-ZOu9AAq1vH3ZeeCYfeGr6Czp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11_018OAId8Np2L97u2Yq4nt04-N6uFoh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12h29lq_C6IIWJVSt4iHoCBiy4Az2tz9e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vtZCTMXtmUY76xqZgDvm7yWMbmemIQLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YKbYCKsQScdQIVBDMW2taceQ2uDzlVnF?usp=sharing
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5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นเป้าหมาย :  

1.หลักสูตรมีรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีระบบและกลไกที่ด าเนินการตามปีการศึกษา 2563 และมีการ
ปรับปรุงตามการทบทวน กระบวนการด าเนินการ ดังนี้  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมวางแผนการบูรณาการการเรียน
การสอนกับพันธกิจ คือ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และก าหนดรายวิชาที่บูรณาการการ
เรียนการสอนกับพันธกิจ  

2. อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุแผนการบูรณาการและการเรียน
การสอนกับพันธกิจด้านงานวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
พฤติกรรมที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา  

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการบูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

4. อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ คือ ด้านการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและส่งให้กับหลักสูตรหลังจาก
จบภาคเรียน เพื่อให้สามารถทราบผลการเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ 

 

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมครั้งที่ 5/2563 เพ่ือวางแผน

การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานดังนี้ 
 

รายวิชา การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม 
การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย    
การดูแลผิวหน้าและผิวกาย    
พื้นฐานสปาเพื่อสุขภาพ    
เภสัชกรรมไทยเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา    

2.อาจารย์ผู้สอน รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุแผนการบูรณาการและการเรียนการสอน
กับพันธกิจและส่งตาม ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

3.อาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการบูรณาการกับพันธกิจ ดังนี้ 
        ในรายวิชาการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยได้ด าเนินการบูรณาการการเรียน

การสอนกับงานวิจัย เรื่อง การรวบรวมภูมิปัญญาการนวดไทยและการใช้สมุนไพรรักษาอาการทาง
กระดูกและกล้ามเนื้อของหมอพ้ืนบ้านในเขตลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา ของ
อาจารย์วัชราภรณ์ พัทคัน และคณะ โดยได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปถ่ายทอดกับการ
นักศึกษา และจัดกิจกรรมให้นักศึกษาศึกษาการใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาโรคดูแลสุขภาพอาการทาง
กระดูกและกล้ามเนื้อของหมอพ้ืนบ้าน 
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รายวิชาการดูแลผิวหน้าและผิวกายได้ด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการสู่ชุมชน จากโครงการบริการวิชาการของหลักสูตร “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
สปาทรายบ าบัดเพ่ือสุขภาพ” โดยอาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งมีกิจกรรมให้
นักศึกษาน าความรู้และทักษะด้านสปาทรายบ าบัดเพื่อสุขภาพบริการวิชาการของชุมชน 

รายวิชา พ้ืนฐานสปาเพ่ือสุขภาพได้ด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
เรื่อง การเปรียบเทียบผลก่อนและหลัง การพอกเข่าสมุนไพรต่อการลดอาการอักเสบฯ จากอาจารย์
ธนพร อิสระทะ และคณะ โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนการวิจัยในการพอกเข่าสมุนไพรต่อการลด
อาการอักเสบ ในส่วนของการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้นักศึกษาศึกษาท่าฤๅษี
ดัดตนและฝึกปฏิบัติรวมทั้งจัดท าสื่อการเรียนรู้สู่สาธารณะ 

รายวิชาเภสัชกรรมไทยเพ่ือวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปาได้ด าเนินการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่ชุมชนในโครงการยุวชนอาสา โดยมีอาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 
และอาจารย์ธนพร อิสระทะ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ให้นักศึกษาลงพ้ืนที่ในชุมชนท่าหิน มีการก าหนด
ประเด็นการศึกษารวบรวมสมุนไพรท้องถิ่น เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และด าเนินการจัดกิจกรรม   
เพ่ือบริการวิชาการแก่ชุมชนในการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น เพ่ือดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในต าบล   
ท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

4.อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายงานผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ คือ ด้าน
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและส่งให้กับหลักสูตร
หลังจากจบภาคเรียน เพ่ือให้สามารถทราบผลการเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ 

 

●  มีการประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทบทวน มคอ .3 ในรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการการ

เรียนการสอนกับพันธกิจ คือ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยประเมินจากผลการด าเนินการกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนส่งให้กับหลักสูตรหลังจากจบ
ภาคเรียน สรุปได้ว่า การด าเนินการตามระบบกลไกในปีการศึกษา 2563 นั้นท าให้มีผลการด าเนินการ
ที่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากการประเมินระบบและกลไกดังกล่าว หลักสูตรได้วางแผนปรับปรุงระบบกลไก โดย

วางแผนให้การบูรณาการกับการเรียนการสอนครบทุกด้านใน 1 รายวิชา และสนับสนุนให้รายวิชา
อ่ืนๆในหลักสูตรมีการบูรณาการในปีการศึกษาถัดไป 

 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- 

● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรมีรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมสามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.3-1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 
5.2.3-2 มคอ.3 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
5.2.3-3 รายงานผลการด าเนินการการบูรณาการของรายวิชา 
 

5.2.4 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาในชั้นปีที่ท าวิทยานิพนธ์ 
 

5.2.5 การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาในชั้นปีที่ท าวิทยานิพนธ์ 
 

5.2.6 การช่วยเหลือ ก ากับติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
ประเด็นเป้าหมาย :  
ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาในชั้นปีที่ท าวิทยานิพนธ์ 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3.00 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

บรรลุ 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1Brn2lsz1fyIk2ykK6nESJ9ySIb058G64/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1yzRyVR5O_hN9slbeYtsJfx_Q3mHq4D1M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vb3hs1hgEWOIOQETDcgInR9B-mG6HWwR?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3         การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน  โทรศัพท์  : 0815433635 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน  โทรศัพท์  : 0815433635 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2563  
ผลการด าเนินงาน 
 อธิบายผลการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ และควบคุมก ากับให้คณาจารย์ผู้สอน 
จัดการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับ
หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการก าหนดน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้อง
กับจุดเน้นภายในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพ
จริง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย 
ข้อสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัด
ทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ มีการควบคุม
การประเมินผล  การเรียนรู้ในรายวิชาที่มีรายกลุ่มให้ได้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

1.มหาวิทยาลัยได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินการส่งเอกสาร มคอ 3-7 เพ่ือการประกัน คุณภาพ 
TQF และมีตัวอย่างของเอกสาร มคอ ต่างๆ เพื่อให้สาขาวิชาน ามาด าเนินการ สาขาวิชาได้ มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

2.หลักสูตรฯ มีการก าหนดแผนการเรียนรู้ลงในรายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) โดยก าหนดให้มี 
Curriculum mapping ที่ชัดเจน ในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน 

3.หลักสูตรเริ่มจากการออกแบบรายวิชาที่จะมีการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาจะ
ก าหนดให้แต่ละรายวิชามีการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน โดยในแต่ละด้านไม่จ าเป็นจะต้องพัฒนาครบทุกผลการ
เรียนรู้ย่อย ที่แสดงใน Curriculum mapping ใน มคอ. 2 มีการออกแบบการประเมินการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ตามสภาพจริง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 

4.คณะกรรมการการทวนสอบ ด าเนินการทวนสอบ มคอ .3 ของรายวิชาที่เปิดสอนให้มีการ
ก าหนดผลการเรียนรู้เป็นไปตามที่ก าหนด ใน มคอ. 2 หรือควรปรับปรุงเพ่ิมเติมวิธีการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในด้านใดบ้าง การปรับน้ าหนักการประเมินให้เหมาะสมกับรายวิชา จากนั้น
อาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการปรับแก้และจัดส่ง มคอ .3 ขึ้นระบบของมหาวิทยาลัยตามเวลาที่ก าหนด 
หลักสูตรก าหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชาด าเนินการ ติดตามอาจารย์ผู้สอนระหว่างการเรียนการสอนให้
ด าเนินการสอนและประเมินผลตามที่ระบุไว้ใน มคอ .3 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอน
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ด าเนินการตัดเกรด และน าผลการศึกษาเข้ารับรองในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับรองเกรด 
แล้วนั้นให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา มคอ . 5 ให้สอดคล้อง
กับ มคอ. 2  และมคอ.3  ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน โดยระบบและกลไกที่ใช้ ดังแสดงในแผนภาพ 

 

 
ภาพที่ 5.3.1 ระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 
 
 

 

แต่งตั้งกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ประจ าปีการศึกษา 2563 

ผู้สอนในแตล่ะรายวิชาท าการตรวจสอบความรับผดิชอบหลัก/ความรับผิดชอบรองจากแผนท่ีแสดง
การกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูร้ายวิชาใน มคอ.2 เพื่อบรรจุลงใน มคอ.3 

ผู้สอนก าหนดการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิใน มคอ.3 

คณะกรรมการทวนสอบฯ ท าการทวนสอบ มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

ส่ง มคอ.3 ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ระหว่างการเรียนการสอน ก าหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชาด าเนินการ ให้สอดคล้องกับ 
มคอ. 3 รวมทั้งผู้สอน ควรสอนใหส้อดคล้องกับ มคอ. 3 

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมดูแล 
โดยจดัให้มีการประชุม รับรองเกรด และทุกวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจากกรรมการเข้าร่วม

ประชุม จึงจะสามารถ ผ่านและรบัรองเกรดจากที่ประชุม 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมดูแล ก าหนดให้ผูส้อนด าเนินการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 และ3 และผูส้อนส่ง มคอ.5 มายัง

หลักสตูรเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
 

หลังผ่านการพิจารณาจากการประชุม มคอ.5 ผู้สอน Upload ไฟล ์
ในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
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● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
1.หลักสูตรได้มีการชี้แจง ระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ชี้แจงมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) แต่ละรายวิชาที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.2 แก่อาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดน้ าหนักผล
การเรียนรู้ เครื่องมือการวัดการประเมินผล ลงใน มคอ.3 และน าส่งไปยังหลักสูตรเพื่อพิจารณา 

2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบ การออกแบบเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัยและข้อสอบอัตนัย การบ้าน สังเกตพฤติกรรม รายงาน เป็นต้น 
ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 พบว่า ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการก าหนดรายละเอียดการประเมินผลการ
เรียนรู้ ครบทั้ง 5 ด้าน โดยรายงานเป็นสัดส่วนร้อยละของคะแนน จากการทดสอบย่อย การบ้าน งานที่
ได้รับมอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียนการทดสอบ
กลางภาคและปลายภาค ทุกรายวิชาด าเนินการจัดท า มคอ.3 สอดคล้อง มคอ.2 แล้วด าเนินการให้
อาจารย์ผู้สอนชี้แจงนักศึกษาก่อนเริ่มการสอน เพื่อพิจารณาร่วมกับผู้เรียน และปรับปรุงให้เหมาะสม 

3.จากการประชุม เพ่ือทวนสอบเกรดปลายภาค พิจารณาความเหมาะสมของผลการประเมิน
ผู้เรียนและประสานงาน ผู้สอน เพ่ือปรับปรุงการประเมินผล กรณีที่ต้องแก้ไข ให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมหลักสูตรครั้งที่ 3/2563 เพ่ือท าการทวนสอบ แนวทางก าหนดการ
วางแผน มคอ. 3 ให้สอคคล้องกับ มคอ.2 เป็นแนวทางเดียวกันทุกรายวิชา โดยก าหนดให้การก าหนดค่า
สัดส่วนของการประเมินผล วิชาทฤษฏี ก าหนด 60:40 วิชาทฤษฏี และปฏิบัติการก าหนด60:40 (มีการ
แบ่งคะแนนสอบปฏิบัติในคะแนนเก็บระหว่างภาค)  

4.ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินการส่งเอกสาร มคอ. 3-7 เพ่ือการ
ประกันคุณภาพ TQF ให้สาขาวิชาน ามาด าเนินการ โดยภาคเรียนที่ 1 ปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย
ก าหนดการส่ง มคอ.3 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 และมีการเปลี่ยนแปลงก าหนดส่ง มคอ.3 ใหม่ ใน วันที่ 
20 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากมีสถานการณ์การระบาดโควิค-19 จึงมีการประชุมครั้งที่ 6/2563 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทบทวนเกณฑ์ และการวัดประเมินผู้เรียน ทวนสอบวิธีประเมินผลและเครื่องมือการ
ประเมินชิ้นงานแต่ละชิ้นงานเพ่ือประเมินความสอดคล้องตามสถานการณ์ปัจจุบัน และในส่วนภาคเรียนที่ 2 
ปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยก าหนดการส่ง มคอ.3 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
พบว่าทุกรายวิชาสามารถด าเนินการตามเกณฑ์ของ มคอ.2 และส่ง มคอ.3 ทันในเวลาที่ก าหนด 

 
● มีการประเมินกระบวนการ 

มีการประเมินการด าเนินงานด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดย
การส ารวจความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ผลการ
ประเมินดังนี้ 

กระบวนการบริหารหลักสูตร Mean ระดับ 
1.การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

5.00 มากที่สุด 

2.การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

5.00 มากที่สุด 

3. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ .3 และ 
มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

5.00 มากที่สุด 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีผ่านมา 

5.00 มากที่สุด 
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5. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

5.00 มากที่สุด 

6.การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วยดีและความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอื่นท่ีมีความเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

5.00 มากที่สุด 

ภาพรวมกระบวนการบริหารหลักสูตร 5.00 มากที่สุด 
สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ต่อภาพรวม

กระบวนการบริหารหลักสูตร พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =5.00)  
 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
หลักสูตรประชุมครั้งที่ 3/2563 ก าหนดให้การวางแผน มคอ. 3 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 เป็น

แนวทางเดียวกันทุกรายวิชา โดยหมวดที่ 2 ก าหนดให้จุดมุ่งหมายของรายวิชาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรไปในทิศทางเดียวกัน หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เพ่ิมเติม วิธีการสอน
และวิธีการประเมินผลกับนักศึกษา หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผลในส่วนของแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้ระบุการประเมินตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (คะแนน) แต่ละด้านในหมวดวิชา
เฉพาะของหลักสูตร การก าหนดค่าสัดส่วนของการประเมินผลวิชาทฤษฏี ก าหนด 60 : 40 วิชาทฤษฏี
และปฏิบัติการ ก าหนด 60 : 40 (มีการแบ่งคะแนนสอบปฏิบัติในคะแนนเก็บระหว่างภาค) 

หลักสูตรได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมิน มคอ.3 เพ่ือการพิจารณาตรวจสอบให้มีความ
สอดคล้องกับประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร 

 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ทุกรายวิชาใน ภาคเรียนที่ 2/2563  มี มคอ.3 ที่เป็นแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับการก าหนด  

มีการใช้แบบฟอร์มการประเมินพิจารณา มคอ.3 ในปีการศึกษา 2563 
 

● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
และมีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการหลากหลาย ตามสภาพจริง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 
 
เอกสารหลกัฐานประกอบ : 
5.3.1-1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 
5.3.1-2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 
5.3.1-3 รายงานผลการส่งมคอ.3 
5.3.1-4 ปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยปีการศึกษา2563 
5.3.1-5 แบบฟอร์มการพิจารณา มคอ.3 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1oBlPe2hH9viaUGL6qKpeQvlyXjFEOy2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aO_ZtpI_DtMbEUnDCYF5vtuD0zmZmUZ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1nFFg71Bla_hzK2BoxwHyanKNlAXYqF5W?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1HdPxNraosBzW_X8XVpaDPO-HiZLh3SGv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OlT2WiACRg74QIkYpxz5M2m_kOcmaAE-?usp=sharing
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5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ประเด็นเป้าหมาย :  
มีการทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน มคอ.5 ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 ทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

1.หลักสูตรตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.คณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร พิจารณาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เมื่อผ่านการ

พิจารณาในหลักสูตร ด าเนินการส่งไปพิจารณาในระดับคณะ เพ่ือด าเนินอนุมัติ หากมีความผิดปกติ
ของค่าคะแนนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ด าเนินการแจ้งอาจารย์ผู้สอนปรับปรุงค่าคะแนน 

3.คณะด าเนินการน าส่งค่าคะแนนที่ผ่านการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือประกาศผลให้
นักศึกษาทราบ 

4.อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายงานผลการสอน มคอ.5 รายงานผลการภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการเรียนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทั้ง  5 ด้านที่ระบุไว้ใน มคอ.3 มายังหลักสูตร 

5.หลักสูตรประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการ 
  

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. จากรายงานการประชุมคณะกรรมการ การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน        
ปีการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง พบว่า ภาคเรียนที่ 1 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 มติที่ประชุมของ
หลักสูตร รับรองเกรดทุกรายวิชา และน าส่งไปยังกรรมการวิชาการของคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ มีผล
การพิจารณาให้ปรับเกณฑ์คะแนนการสอบปลายไม่น้อยร้อยละ 20 ของคะแนน ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ในรายวิชาพ้ืนฐานการนวดไทย และรายวิชาการ
ดูแลสุขภาพแพทย์แผนไทย  

การพิจารณาการทวนสอบผลการเรียนรู้ของภาคเรียนที่ 2 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 64 มีมติ
ที่ประชุมของหลักสูตร รับรองเกรดทุกรายวิชา และน าส่งไปยังกรรมการวิชาการของคณะเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ มีผลการพิจารณา รับรองผลการศึกษาของนักศึกษา 

2.อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายงานผลการสอน มคอ.5 รายงานผลการภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการเรียนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทั้ง  5 ด้านที่ระบุไว้ใน มคอ.3 พบว่า ทุกรายวิชา
ในปีการศึกษา 2563 ส่งในระบบตามเวลาที่ก าหนด 
 

● มีการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรมีการทบทวนระบบกลไกดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ปฏิบัติตามระบบกลไกที่วางไว้  

และควรมีการก าหนดปฏิทินการส่งของหลักสูตร ภายใน 20 วัน หลังสิ้นสุดภาคการเรียน 
 
●มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

หลักสูตรมีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ โดยใช้ปฏิทินของมหาวิทยาลัยเป็นหลักในการ
ก าหนดปฏิทินของหลักสูตรให้ใช้ในภาคเรียนถัดไป 
 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- 
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 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
หลักสูตรมีการพิจารณาทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน มคอ.5  

ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 ทุกรายวิชา 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.2-1 รายงานการทวนผลสอบ 
5.3.2-2 มคอ.5ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1RpwB6FdeRqgoDugp2SO2CVT4PtT0Vt3f?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16pAt1uxHrD3d0mcEaU17py9V7seTQB-j?usp=sharing
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5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ 
มคอ.7) 
ประเด็นเป้าหมาย :  
หลักสูตรมีการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.7 มีความถูกต้องและส่งทันเวลาที่ก าหนด 
 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชี้แจงการจัดท า มคอ.5 ให้กับอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา 
2.อาจารย์ผู้สอน ส่ง มคอ.5 มายังหลักสูตร เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบความสอดคล้องของ 

มคอ.5กับ มคอ.3 
3.อาจารย์ผู้สอนด าเนินการส่ง มคอ.5 ที่ผ่านการพิจารณาจากหลักสูตรเข้าระบบตามเวลาที่

ก าหนดภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา เพ่ือท าการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

5.น าผลการด าเนินการของหลักสูตรมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษาถัดไป 

 

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
1. หลักสูตรด าเนินการชี้แจงการจัดท า มคอ.5 ให้กับอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาและก าหนด 

ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ดังนี้ ภาคเรียนที่ 1 จ านวน 9 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 
จ านวน 11 รายวิชา 

2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเปรียบเทียบความสอดคล้องของ มคอ.5กับ มคอ.3 
พบว่า ทุกรายวิชาด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องของ มคอ.5 และ มคอ.3ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)     
โดยมีการก าหนดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในวันที่ 15 
มิถุนายน 2563 เพ่ือน าผลการด าเนินการของหลักสูตรมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

 

● มีการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรมีการติดตามผลการจัดท าการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน 

หลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) พบว่า มีการส่ง มคอ.5 ตามเวลาที่ก าหนดทุกวิชา 
จากการประเมินกระบวนการด าเนินการจัดท า มคอ.7 พบปัญหาการเขียนรายงานและการ

จัดเก็บหลักฐานไม่ครบถ้วน หลักสูตรจึงมีการประชุมครั้งที่ 4/2564 มติสรุปว่า ในการ ในปีการศึกษา
ถัดไป หลักสูตรมีการติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกไตรมาส  
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● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
หลักสูตรมีการพัฒนาขั้นตอนก ากับติดตาม ผลการส่ง มคอ.5 โดยมีการก ากับติดตามอาจารย์

ผู้สอนแต่ละรายวิชา อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่งมคอ.5 ในปีการศึกษาทันตามก าหนดทุกวิชา 
 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
- 
 

● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
หลักสูตรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน ทุกภาคการศึกษา และ มีการประเมินหลักสูตร

ให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ทุกปีการศึกษา 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.3-1 มคอ.5   
5.3.3-2 ผลการส่งมคอ.5 
5.3.3-3 บันทึกข้อความก าหนดการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
5.3.3-4 สรุปการประชุมครั้งที่ 4/2564 
 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
3.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
บรรลุ 

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1dY8MVrT7LKj77KIb0rJ-MaKHC4drY7BB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hqm37MpVLz3etDx_BiYRnfI5-F4t5mam?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ose_W8lw5nNTM-7lT_IOj2lmO29b65O5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FGI_Ckr5f8UAZIc0qM4Ar8cul6P-XL--/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FGI_Ckr5f8UAZIc0qM4Ar8cul6P-XL--/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FGI_Ckr5f8UAZIc0qM4Ar8cul6P-XL--/view?usp=sharing
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ธนพร  อิสระทะ  โทรศัพท์  : 0840702776 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ธนพร  อิสระทะ  โทรศัพท์  : 0840702776 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
  (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุ ม เพื่ อ ว า ง แผน
ติ ด ต า ม  แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร
ด าเนินงานหลักสูตร 

  1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งสิ้น  5 คน 

  2. มีการจัดประชุม 5 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 วันที 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 สถานที่
อาคาร 8 ห้อง 8-201 จ านวนอาจารย์ในหลักสูตรเข้า
ร่วม5คน คิดเป็นร้อยละ 100 ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม ชี้แจงตารางปรับพื้นฐานของนักศึกษา ชี้แจง
การจัดท า มคอ.3 ในการสอนแบบออนไลน์ ปัญหาการ
เรียนของนักศึกษาที่ผ่านมา การจัดโครงการที่บูรณา
การกับการเรียนการสอน การจัดซ้ือครุภัณฑ์ และการ
วางแผนแผนรับนักศึกษา 
- ครั้งที่ 2 วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 สถานที่
อาคาร 8 ห้อง 8-201 จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 80 เพื่ อประชุม เพื่ อวางแผน 
กรรมการบริหารหลักสูตรชุดใหม่ที่จะเริ่มท างานในปี 
2564 ประชุมเพื่อจัดผู้สอนในภาคเรียนถัดไปและการ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร 
- ครั้งที่ 3 วันที 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 สถานที่
อาคาร 8 ห้อง 8-201 จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน 
จาก 6 คน เพิ่มอาจารย์จีรนันท์ แก้วมาเนื่องจากจะมา
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบแทนอาจารย์เกษียณอายุ คิด
เป็นร้อยละ 83.33 ประชุมเพื่อติดตามผลการด าเนิน 
งานและชี้แจงผลการรับรอง สมอ.08 การสร้างผลงาน
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย น าไปใช้กับชุมชน 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งเสนอเกณฑ์คัดเลือก
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตร ปัญหาของ
นักศึกษาในการเรียนของชั้นปีที่ 1 และการยกเลิก
โครงการในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 
- ครั้งที่ 4 วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ออนไลน์ 
ผ่าน google meet จ านวนอาจารย์เข้าร่วม  6 คน คิด
เป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อทบทวนการด าเนินงาน
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
หลักสูตร และชี้แจงการขอตั้งงบประมาณส าหรับการ
จัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ าปี 2565 การท าประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
- ครั้งที่ 5 วันที 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ออนไลน์ ผ่าน google meet จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 
5 คน จาก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ประชุมเพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร การปรับปรุง
หลักสูตร แผนการรับเข้า การสอนปรับพื้นฐาน 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.1-1 รายงานการประชุม  

  (2) มีรายละเอียดของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา(ถ้ามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.2.-1 มคอ.2 
 

  (3) มีรายละเอียดของรายวิชา
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึ กษา ให้ ค รบทุ ก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 มีจ านวน 9 รายวิชา และ ภาคเรียนที่ 2         
ปีการศึกษา 2563 มี 11 รายวิชา  
2.รายวิชาที่ส่ง มคอ .3 ก่อนเปิดภาคเรียนที่  1            
ปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 9 รายวิชา และภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  มี จ านวน 11 รายวิชา 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.3-1 มคอ.3  

  (4) จัดท ารายงานผลการ
ด า เนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 
 
 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
1. ผลการด าเนินการของรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 มี จ านวน 9 รายวิชา และภาคเรียน 
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 มี จ านวน  11 รายวิชา 
2. ผลการด าเนินการของรายวิชา ที่ส่ง มคอ.5 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 9 รายวิชา และภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มี จ านวน 11 รายวิชา 

https://drive.google.com/drive/folders/1A2sK5M40_aILK9HgJ5ETyhbPBtPTWaHH?usp=sharing
https://bit.ly/3uUCBTd
https://drive.google.com/drive/folders/1UhPcesdmty30V5yHcIjM51SSbpCCerdH?usp=sharing
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.4-1 มคอ.5  

  (5) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังจาก
สิ้นปีการศึกษา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปี
การศึกษา 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.5-1 มคอ.7  
 

  (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2563 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดจ านวน 
8 จากรายวิชา ท้ังสิ้น 20 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 40  
ภาคเรียนที่ 1 มีการทวนสอบฯ จ านวน 4 วิชา จาก
รายวิชาที่เปิดสอน 9 (44.44%) 
ภาคเรียนที่ 2 มีการทวนสอบฯ จ านวน 4 วิชา จาก
รายวิชาที่เปิดสอน 11 (36.36%) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.6-1 เอกสารทวนสอบ  

 ❑ (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว 

7.1 มีผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 
7.2 มีโครงการ กิจกรรม หรือรายวิชาที่ด าเนินการเพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากผลการ
ประเมินในปีที่แล้ว 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.7-1 มคอ.7 ปีการศึกษา 2562 
 

 ❑ (8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

8.1 ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.8-1 –ไม่มี- 
 

  (9)  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

9.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ทั้งสิ้น 5 คน 
1. อาจาร์ณฐวรท บุญรัตนา 
    ได้รับการพัฒนาตนเองจ านวน 9 เรื่อง 
2. อาจารย์ธนพร  อิสระทะ 

https://drive.google.com/drive/folders/1OlPBB2QQYqOqLPnSF6KSp6pvsO1hbmpG?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FabNeWIqApbTepu8tL6Ba22RA8xJtXLJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/15luX6-LEiiZiS2XWn1f0g7AJpS_Itftq?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FabNeWIqApbTepu8tL6Ba22RA8xJtXLJ/view?usp=sharing
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
    ได้รับการพัฒนาตนเองจ านวน 8 เรื่อง 
3. อาจารย์วัชราภรณ์ พัทคัน 
    ได้รับการพัฒนาตนเองจ านวน 10 เรื่อง 
4. อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน 
    ได้รับการพัฒนาตนเองจ านวน 2 เรื่อง 
5. อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ 
    ได้รับการพัฒนาตนเองจ านวน 2 เรื่อง 
9.2 ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 5 คน 
9.3 คิดเป็นร้อยละ 100 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.9-1 เอกสารการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ในหลักสูตร  

 ❑ (10) จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

10.1 มี 
- มีบุคลากรทั้งสิ้น 1 คน ได้แก่ นางสาวรสสุคนธ์  
ราชแก้ว ได้รับการพัฒนา 4 เรื่อง  
1.โครงการอบรมเชิ งป ฏิบัติการ จัดท าแผนการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติงานสหกิจ
อย่างไรให้ประสบการณ์ความส าเร็จ 
3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) 
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 
- คิดเป็นร้อยละ 100 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.10-1 เอกสารการพัฒนาตนเองของบุคากรฝ่ายสนับสนุน  

❑ ❑ (11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

หลักสูตรไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

- 

❑ ❑ (12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 
 

หลักสูตรยังไม่มีบัณฑิต 

https://drive.google.com/drive/folders/1k1gytyMKqDRtluS3GMf9OanUXwluqUdM?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1hfuHquWzFbeizVD1JQxwGcHrBQJ4cdGw?usp=sharing
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

- 

วิธีการค านวณ 
(1) จ านวนตัวบง่ชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติที่ด าเนนิการได้จริง 
10 

(2) จ านวนตัวบง่ชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติที่ต้องด าเนินการในปกีารศึกษา 2563 

10 

(3) ร้อยละของผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้การด าเนนิงานหลกัสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (1) / (2) x 100 

ร้อยละ100 

 
 
 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  

❑  ด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80   =  0  คะแนน    

❑  ด าเนินงานร้อยละ 80    =  3.50  คะแนน 

❑  ด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80.01-89.99  =  4  คะแนน  

❑  ด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99   =  4.50  คะแนน 

❑  ด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 95.00-99.99  = 4.75  คะแนน  

  ด าเนินงานร้อยละ 100    =  5.00  คะแนน 

* โดยดูจากจ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข้อ (2) ได้จากมคอ.2 หมวด 7 ข้อ 7 

  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

บรรลุ 
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หมวดที ่5 การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแกไ้ข

ปัญหาในอนาคต 
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ 
จัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน 

เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียน
ในปีการศึกษา2563 มีจ านวนน้อยจึง
ท า ให้ งบประมาณรายได้ เข้ าม า      
ไม่ เพียงพอต่อการด าเนินการจัด
กิจกรรม หรือสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน ของนักศึกษา 

ใช้สิ่งสนับสนุนร่วมกันในระดับ
ค ณ ะ แ ล ะ ด า เ นิ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์  หลักสูตรให้
ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการด าเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Wi-Fi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณา
ได้จากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1        สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ  โทรศัพท์  : หมายเลข 08-1598-4533 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ  โทรศัพท์  : หมายเลข 08-1598-4533 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายระบบและกลไกการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้
ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏ  
6.1.1ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประเด็นเป้าหมาย :  

คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ 
ห้องสมุด/ศูนย์ภาษา/ ห้องเรียนรวม/หอประชุม/ห้องประชุม/สนามกีฬา เป็นต้น) ของนักศึกษา
และอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 3.51 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม 
2. เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน :  
มีระบบ มีกลไก 

  ระบบการด าเนินงานของหลักสูตร โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ มีดังนี้ 

หลักสูตรมีส่วนร่วมในการร่างระบบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่อยู่ในกรอบวงเงิน
ในการจัดสรรงบประมาณของของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการประชุมจัดสรร
งบประมาณ ปี 2563  โดยมีกระบวนการขั้นตอน ดังนี้ 

1.หลักสูตรสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ 

2.ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือสรุป และวิ เคราะห์ผลการส ารวจต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ 

3. น าเสนอผลการประชุม (จากข้อ 2) ต่อคณะฯ 
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4. คณะรวบรวมผลการประชุมความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา 
เพ่ือจัดสรรตามความเหมาะสม 

5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางและระเบียบปฏิบัติใน
การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส่วนกลางร่วมกัน 

 

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา และ

อาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2563 และสรุปและวิเคราะห์ผล จากการส ารวจ ดังตาราง 
ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1/2563 

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ Mean ระดับ 
1. ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรยีนการสอน  4.23 มาก 
2. ด้านการบริการของส านักวทิยบริการฯ(ห้องสมุด, ศูนย์คอมพิวเตอร,์ ศูนย์ภาษา)  4.14 มาก 
3. ด้านการบริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการสอน  4.05 มาก 
4. ด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย  4.20 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของนักศกึษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.20 มาก 
     จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1/2563 มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ซึ่งมีค่ามากกว่า 3.51 ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2/2563 
ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ Mean ระดับ 

1. ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน  4.47 มาก 
2. ด้านการบริการของส านักวทิยบริการฯ(ห้องสมุด, ศูนย์คอมพิวเตอร,์ ศูนย์ภาษา)  4.45 มาก 
3. ด้านการบริการดา้นกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  4.33 มาก 
4. ด้านการบริการดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัย  4.48 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของนักศกึษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.61 มากที่สุด 

     จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2/2563 มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ซึ่งมีค่ามากกว่า 3.51 ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ 
ค่าเฉลี่ย 

1/2563 2/2563 
1. ด้านส่ือ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.23 4.47 
2. ด้านการบริการของส านักวทิยบริการฯ (ห้องสมุด, ศูนย์คอมพิวเตอร์, ศูนย์ภาษา) 4.14 4.45 
3. ด้านการบริการดา้นกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.05 4.33 
4. ด้านการบริการดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษา ความปลอดภัย 4.20 4.48 

ภาพความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 4.20 4.61 
  จากตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระหว่าง 1/2563 และ 2/2563 ปี 2563 ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยของ 2/2563 มากกว่า 1/2563 แสดง
ว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และมีค่ามากกว่า 3.51 
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ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1/2563 
ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ Mean ระดับ 

1. ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.65 มากที่สุด 
2. ด้านการบริการของส านักวทิยบริการฯ (ห้องสมุด, ศูนย์คอมพิวเตอร์, ศูนย์ภาษา) 4.68 มากที่สุด 
3. ด้านการบริการดา้นกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.16 มาก 
4. ด้านการบริการดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษา ความปลอดภัย 4.13 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน  4.41 มาก 

จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1/2563   
มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ซึ่งมีค่ามากกว่า 3.51 ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2/2563 
ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ Mean ระดับ 

1. ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.35 มาก 
2. ด้านการบริการของส านักวทิยบริการฯ (ห้องสมุด, ศูนย์คอมพิวเตอร์, ศูนย์ภาษา) 4.86 มากที่สุด 
3. ด้านการบริการดา้นกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.25 มาก 
4. ด้านการบริการดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษา ความปลอดภัย 4.25 มาก 

ภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน 4.43 มาก 

จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2/2563 
มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ซึ่งมีค่ามากกว่า 3.51 ที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ 
Mean 

1/2563 2/2563 
1. ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.65 4.35 
2. ด้านการบริการของส านักวทิยบริการฯ (ห้องสมุด, ศูนย์คอมพิวเตอร์, ศูนย์ภาษา) 4.68 4.86 
3. ด้านการบริการดา้นกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.16 4.25 
4. ด้านการบริการดา้นระบบสาธารณูปโภคและรักษา ความปลอดภัย 4.13 4.25 

ภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน 4.41 4.43 
     จากตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระหว่าง 1/2563 และ 2/2563 ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยของ 2/2563 มากกว่า 1/2563 แสดงว่า ความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น และมีค่ามากกว่า 3.51 
      นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ได้ส ารวจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
พบว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปามีครุภัณฑ์ด้านกายวิภาคศาสตร์ไม่เพียงพอส าหรับท าการ
เรียนการสอนจึงได้น าผลการส ารวจดังกล่าวเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 6/2563 วันที่ 
14 กรกฎาคม 2563 วาระ 4 ข้อที่ 5 แจ้งที่ประชุมพิจารณา คัดเลือกสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
และน าผลการประชุมเสนอต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 2564 
และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ยังตระหนักถึงความจ าเป็นต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา จึงได้น างบประมาณจากโครงการฯ ที่ถูกยกเลิกไปมาใช้จัดซื้อหุ่นโครงกระดูก เป็นจ านวนเงิน 
14,500 บาท โดยได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ณ การ
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 
2564 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
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● มีการประเมินกระบวนการ 
      หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา มีช่องทางในการจัดสิ่งสนับสนุนในการเรียน
การสอน โดยในปีการศึกษา 2563 นอกจากการจัดสรรงบประมาณจากคณะ หลักสูตรเพ่ิม
ช่องทาง คือ 1.หลักสูตรท าความร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน 2.การปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณจากส่วน
อ่ืน ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 วาระที่1 ผลการ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งพบว่า ได้รับการอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อหุ่นโครงกระดูก ในรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
มนุษย์ และท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
      คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือน าผลการประเมินขั้นตอนการด าเนินงานมา
ปรับปรุงวิธีการ เพ่ือวางแผนการด าเนินงานจากงบประมาณที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและ 
สปาได้รับในปีที่ผ่านพบว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ด้านกายวิภาคศาสตร์
หลักสูตรจึงได้บันทึกชี้แจงความจ าเป็นในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการเรียนการสอน ฯลฯ 
 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนเพียงพอและเหมาะสมและมีผลการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ มีผลคะแนนมากกว่า 3.51  
 

● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

      หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา มีการประชุมร่วมกัน เพ่ิมช่องในการจัดสรรครุภัณฑ์ 
คือ  1.จัดสรรตามงบประมาณประจ าปี 2.การท าความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการใช้วัสดุ 
ครุภัณฑ์อุปกรณใ์นการเรียนการสอน 3.ปรับเปลี่ยนงบตามสถานการณ์  

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
     คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องสมุด/
ศูนย์ภาษา/ห้องเรียนรวม/หอประชุม/ห้องประชุม/สนามกีฬา) ของนักศึกษาและอาจารย์ มีผล
คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ : 
6.1.1-1 ประชุมจัดสรรงบประมาณ ปี 2563  
6.1.1-2 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 2/2564 
6.1.1-3 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 4 (ลิงค์เอกสาร)  
6.1.1-4 แบบบันทึกยืม-คืน อุปกรณ์ และครุภัณฑ์  
6.1.1-5 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 1/2563  
6.1.1-6 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 2/2563  
6.1.1-7 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1/2563  
6.1.1-7 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2/2563  
6.1.1-8 ค าขอตั้งปี 2564  
6.1.1-7 การของบลงทุน65  

https://drive.google.com/file/d/1V0lJ9RDKUaXXFO1XMntIDI7qry-E0KUd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dJuNphABtjZiVUdpEpYm_OfWti3HpzSX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17qtEKjB4rTN641s0dNKqFdihqFParARz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WiNPPCrbFKLxiYoMnb24MO1vfKMLsPiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGrbidw2Thojjf6zG9ChLM9AxwoFXrYp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13SSjZ8vXN67rR126SKyPW4KKJDS_12jM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbIPU5f4udIANX8DFbWBD5YT2tHYEO5P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sWBHnC5CUKtNgj25n7pOkfcQSTakVa9D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-e6B2QhVbQMsURGBwFtOrz9o0cMHhF0o/view?usp=sharing
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6.1.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
ประเด็นเป้าหมาย :  
เป้าหมายการด าเนินงาน 
1.สิ่งสนับสนุนการเรียนรูมีจ านวนเพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย และมีคุณภาพตรงตามการใช้งาน 
2.ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3.51 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพ่ือน ามาวางแผนจัดระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมยิ่งข้ึนดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมของห้องเรียนให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้ง
ในด้าน แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยในห้องเรียนให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 

2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ
ทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ในห้องเรียนให้พร้อม
ส าหรับใช้งานรวมทั้งเครือข่าย WI-FI ของมหาวิทยาลัย 

3. การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร ต ารา และสื่ออิเลคทรอนิกส์ในส านักวิทยบริการ 
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

 

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตรสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปาได้มอบหมายให้อาจารย์วัชราภรณ์ พัทคัน 

และอาจารย์ธนพร อิสระทะ ท าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เครื่องมือ และ
ห้องปฏิบัติการที่จะใช้ส าหรับการการเรียน การสอน ในแต่ละภาคการศึกษา โดยในส่วนของเครื่องมือ
ก าหนดให้มีการลงบันทึกการใช้โดยในแต่ละครั้งของการเรียน การสอน และการท าวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการน าไปจัดการท าแผนเพ่ือจัดหาเครื่องมือในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป 

 

● มีการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู้ห้องปฏิบัติการ และมีการร่วมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในระบบโดยส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเพ่ือป้องกัน
การจัดหาสิ่งสนับสนุนทีมีความล่าช้า จึงควรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ประสานการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้กับงานพัสดุของคณะ 

 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากผลการประเมินจะทราบได้ว่าเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนบางเครื่องมือมี

ปริมาณไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์ด้านกายวิภาคศาสตร์ ดังนั้น หลักสูตรจึงจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ิมเติม 
โดยขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากคณะในกรอบวงเงินปีงบประมาณ และใช้งบประมาณจากการ
ยกเลิกโครงการมาจัดซื้อบางส่วน 
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● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
จากผลการประเมินจะทราบได้ว่าเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนบางเครื่องมือมี

ปริมาณไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์ด้านกายวิภาคศาสตร์ ดังนั้น หลักสูตรจึงจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ิมเติม 
โดยขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากคณะในกรอบวงเงินปีงบประมาณ และใช้งบประมาณจากการ
ยกเลิกโครงการมาจัดซื้อบางส่วน 

จากผลการประเมินจะทราบได้ว่าเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนบางเครื่องมือมี
ปริมาณไม่เพียงพอ เช่น ครุภัณฑ์ด้านกายวิภาคศาสตร์ ดังนั้น หลักสูตรจึงจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพ่ิมเติม 
โดยขอจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากคณะในกรอบวงเงินปีงบประมาณ และใช้งบประมาณจากการ
ยกเลิกโครงการมาจัดซื้อบางส่วน 

 

● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

มีการส ารวจความพร้อมของวัสดุ และครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอนอยู่เสมอ 
 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
.     ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 2/563 มีคะแนนโดยรวมเท่ากับ 4.61 และ
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตร 2/2563 โดยภาพรวม มีคะแนน 
เท่ากับ 4.43 ซึ่งไม่น้อยกว่า 3.51-ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.2-1 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 2/2564 
6.1.2-2 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 4  
6.1.2-3 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 2/2563  
6.1.2-4 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2/2563  
6.1.2-5 รายการครุภัณฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1dJuNphABtjZiVUdpEpYm_OfWti3HpzSX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1igUUbeHa6Y6qUTk1XgcW_xn8Nu_48VHm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGrbidw2Thojjf6zG9ChLM9AxwoFXrYp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AbIPU5f4udIANX8DFbWBD5YT2tHYEO5P/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rqEF4DatIy0j9z-UmH46vMyjK-msu0F5/edit#gid=1869137776
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6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
    นักศึกษามีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู้ และมีการจัดเตรียม ดังนี้ 

1.จัดเตรียมความพร้อมของห้องเรียนให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก ทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน  

2.จัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร ต ารา และสื่ออิเลคทรอนิกส์ในส านักวิทยบริการให้
เพียงพอ 
 

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ได้มอบหมายให้อาจารย์วัชราภรณ์ พัทคัน และ

อาจารย์ธนพร อิสระทะ ท าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ต่าง เครื่องมือต่าง ๆ 
และให้คณาจารย์เตรียมแจ้งรายการหนังสือที่ต้องการใช้ประกอบการเรียนการสอนกับส านักวิทย
บริการ 

 
● มีการประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ร่วมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และแจ้งปัญหาในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ตามช่องทางที่สะดวก เช่น แจ้ง
ด้วยวาจากับคณาจารย์ในหลักสูตร 

 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1/2563 ท าให้
ทราบได้ว่าเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนด้านกายวิภาคศาสตร์ หลักสูตรจึงได้จัดงบประมาณ 
จากการยกเลิกโครงการมาจัดซื้อก่อนบางส่วน ซึ่งยังอยู่ในกระบวนการรอการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

- 
 

● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
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สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
นักศึกษาความพึงพอต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2/2563 มากขึ้น เมื่อ

เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 1/2563 ดังตาราง 
 

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ 
Mean 

1/2563 2/2563 
1. ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.23 4.47 
2. ด้านการบริการของส านักวิทยบรกิารฯ (ห้องสมุด, ศูนย์คอมพิวเตอร,์ ศูนย์ภาษา) 4.14 4.45 
3. ด้านการบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.05 4.33 
4. ด้านการบริการด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษา ความปลอดภยั 4.20 4.48 

ภาพความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 4.20 4.61 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.3-1 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 1/2563  
6.1.3-2 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 2/2563  
  
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2562 ปี 2563 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
4.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
ไมบ่รรลุ 

 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1WiNPPCrbFKLxiYoMnb24MO1vfKMLsPiA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGrbidw2Thojjf6zG9ChLM9AxwoFXrYp/view?usp=sharing
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ี
ได้รับจากการเสนอแนะ
จากผู้ประเมิน 

1.ควรปรับแผนประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
2.ควรทบทวนแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานจริง 
3.ควรยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. 
พ.ศ. 2563 
4.ส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อมาเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงหลักสูตร 
5.ควรมีมาตราการในการฝึกปฏิบัติภาคสนามที่ชัดเจนเพ่ือรองรับสถานการณ์
โควิด-19  

ความเห็นของประธาน
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็น
หรือสาระท่ีได้รับการ
เสนอแนะ 

ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการ เห็นด้วยในข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน
ภายนอก และวางแผนปรับหลักสูตรในครั้งต่อไป 

การน าไปด าเนนิการเพื่อ                  
การวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการเพ่ือวางแผนและปรับปรุง
แผนประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
และด าเนินการปรับแผนพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงาน
จริงรวมทั้งยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการเป็นไปตามประกาศ 
ก.พ.อ. พ.ศ. 2563  

- ในส่วนการปรับปรุงหลักสูตรมีการวางแผนในการส ารวจความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  

- หลักสูตรวางแผน หาแนวทางในการสร้างมาตรการ เรื่ องการฝึก
ปฏิบัติภาคสนามในช่วงสถานการณ์โควิด-19 

 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ไม่มี 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ไม่มี 
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน ไม่มี 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ไม่มี 
 

3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน ไม่มี 
ข้อวิพากษท์ี่ส าคัญจากผลการประเมิน ไม่มี 
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน ไม่มี 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ไม่มี 
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน  
(ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลามีการ
เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกหลายหลักสูตร ท า
ให้ปริมาณผู้สมัคร ในหลักสูตรมีน้อย หรืออาจเลือกสมัคร
หลักสูตรอ่ืนเป็นล าดับแรก ๆ จึงมีผลต่อจ านวนการรับเข้า
นักศึกษาที่มีปริมาณน้อย 
 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน  
(ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

: ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปริมาณความต้องการรับนักศึกษาที่
เปิดรับในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมีมากกว่า
จ านวนผู้สมัคร จึงท าให้มีผลกระทบต่อปริมาณนักศึกษา
สมัครเรียนในหลักสูตรมีน้อย 
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หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าแผนงานโครงการสอนปรบัพ้ืนฐานความรู้
ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 

ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.จัดท า มคอ.3 ให้ครอบคลมุและสอดคล้องกับ 
มคอ.5 ของภาคการศึกษาที่ผ่านมา 

ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

3.จัดซื้อวัสดุและครุภณัฑส์ าหรับใช้ในการเรียนการ
สอนเพิ่มเติม 

ก่อนสิ้นปีงบประมาณ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.โครงการพัฒนานักศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2563 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5.กิจกรรมประชาสมัพันธ์หลักสูตร ก่อนเปิดภาคเรียน อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานท่ีเพื่อการศึกษาท่ี
หลากหลาย 

สิ้นปีการศึกษา 2563 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
2. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

1.โครงการพัฒนานักศึกษา 
1.1 บูรณาการศาสตร์การส่งเสริมฯ 
1.2 สปาทรายบ าบัดเพื่อสุขภาพ 

 
15 พ.ค.64 
25-26 ก.ย.63  

 
หลักสตูร 

1.1 ปรับเปลี่ยนแผน เนื่องจาก โครงการ
ต้องปฏิบัติการในชุมชน และสถานการณ์
โควิค ท าให้เปลี่ยนโครงการเป็นการจัดซื้อ
ตรุภณัฑ์ทดแทน 
1.2 ไดด้ าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

2.โครงการปรับพื้นฐานแรกเข้า ก่อนเปิดภาค
เรียน 

หลักสตูร ส าเรจ็ 

3.กิจกรรมประชาสมัพันธ์หลักสูตร ก่อนเปิดภาค
เรียน 

หลักสตูร ส าเรจ็ 

4.การจัดซื้อจดัจ้างวัสดุและครุภณัฑ์ 
 

ก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ 

หลักสตูร ส าเรจ็ 

5.กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานท่ีเพื่อ
การศึกษาที่หลากหลาย 

สิ้นปีการศึกษา 
2563 

หลักสตูร ส าเรจ็ 
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3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 
3.1  ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)  
     ไม่มี 
3.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด เนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา)  
     ไม่มี 
3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

- สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ 
- ส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติมากข้ึน 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
4. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2564 
(ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผนและผู้รับผิดชอบ 

แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนานักศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2564 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.โครงการปรับพื้นฐานแรกเข้านักศึกษาใหม่ ก่อนเปิดภาคเรียน อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.กิจกรรมประชาสมัพันธ์หลักสูตร ก่อนเปิดภาคเรียน อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.การจัดซื้อจดัจ้างวัสดุและครุภณัฑ์ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5.กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานท่ีเพื่อการศึกษาท่ี
หลากหลาย 

สิ้นปีการศึกษา 2564 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.จัดท า MOU กับสถานประกอบการ ตลอดปีการศึกษา อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7.ปรับปรุงหลักสูตร  ก่อนก่อนภาคเรียน ปีการศึกษา 
2565 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่น 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในด้านการพัฒนาตนเอง ด้านวิจัยที่
สอดคล้องต่อการพัฒนานักศึกษาและหลักสูตรให้ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
2.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 100 
3.นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้หลากหลาย
ช่องทางและท่ัวถึง 
4.หลักสูตรมีความร่วมมือในกับอาจารย์ต่างสาขาวิชาและต่างคณะ เพ่ือให้ได้อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตร 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
1.อัตราแรกเข้าของนักศึกษายังน้อย ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและตรงกลุ่มเป้าหมาย 
2.หลักสูตรยังไม่เป็นที่ต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการเตรียมแผนปรับปรุงหลักสูตร
ใหม ่
3.อาจารย์ในหลักสูตรไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ โดยการส่งเสริมและเสริมแรงกระตุ้นให้อาจารย์สร้าง
งานวิจัยและเอกสารประกอบการสอน 
4.ผลงานทางวิชาการในหลักสูตรมีปริมาณน้อย โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขอทุนทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
5.ส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนอผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.2563 ก าหนด 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : ______________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : ______________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : ______________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : ______________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : ______________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 
 
ประธานหลักสูตร : นางสาววชัราภรณ์  พัทคัน 
ลายเซ็น : ___________________________ วันที่รายงาน : วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2563 
 
เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.สชุีวรรณ  ยอยรู้รอบ  (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
ลายเซ็น : __________________________วันที่รายงาน : _______________________ 
 
เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุมัติ  เดชนะ  (คณบดี) 
ลายเซ็น : ___________________________ วันที่รายงาน : _______________________ 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
            จากผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2563  
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี ้
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การ
บริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน บรรลุ ผ่าน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร  หลักสูตรไดม้าตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  
การรับนักศึกษา 3 3 คะแนน 

บรรลุ 
 

3 
คะแนน 

ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

3 3 คะแนน 
บรรลุ 

 

3 
คะแนน 

ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์
ที่เกิดกับนักศึกษา 

3 3 คะแนน 
บรรลุ 

 

3 
คะแนน 

ปานกลาง 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม 3 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  
การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

3 3 คะแนน บรรลุ 
3 

 คะแนน 
ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 
คุณภาพอาจารย ์

เฉลี่ยรวม 0.67  คะแนน รวม 0.67  คะแนน 

ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
20 

0 
 
 

×100=………0………… ไม่บรรล ุ 0  

5 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
20 

0 
 
 

×100=………0………… ไม่บรรล ุ 0  

0 

ผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ร้อยละ 
20 

0.4  

×100=    8 ไม่บรรล ุ 2 น้อย 
5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  
ผลที่เกิดกับอาจารย ์

3 
 

4 
 

บรรลุ 
 

4  ดี 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม2.56 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

4 4 ไม่บรรล ุ 3 ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การ
วางระบบผูส้อนและ
จัดการเรียนการสอน 

3 4 
บรรลุ 

 
4  ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การ
ประเมินผู้เรียน 

3 4 
บรรลุ 

 
4  ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ

100 

10 
 
×100=…100 

บรรลุ 
 

5  ดีมาก 

10 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

เฉลี่ยรวม 4.00คะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

4 4 ไม่บรรล ุ 3 ปานกลาง 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 3 คะแนน 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 - 6  (11/11 ตัวบ่งชี้) 3.24  คะแนน 

หมายเหตุ  ผลการประเมินองค์ประกอบที ่2-6   
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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ตาราง 2 ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ า
นว

นต
ัวบ

่งช
ี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

องค์ประกอบที่ 1 
การก ากับ
มาตรฐาน 

 
ผ่านการประเมิน 

 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 
บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2-
6 

2 - - 
2.1, 
2.2 

 ไม่รับการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ 

3 2.56 - - 2.56 ปานกลาง 

องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียน 

4 3.00 4.33 - 4.00 ด ี

องค์ประกอบที่ 6 
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 12 7 4 -   
ผลการประเมิน  2.81 4.00  3.24 ดี 

หมายเหตุ : ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
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ตารางท่ี 3 ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มาตรฐานที ่
จ านวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  7 - 3.20 4.00 3.43 ดี 

2 4 0.67 3.50 4.00 2.75 ปานกลาง 

3 - - - - -  

4 - - - - -  

5 - - - - -  

รวม 11 1 7 3   

ผลการประเมิน 0.67 3.29 2.33 3.24 ด ี

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2- องค์ประกอบที่ 6  

จุดเด่น 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในด้านการพัฒนาตนเอง ด้านวิจัยที่
สอดคล้องต่อการพัฒนานักศึกษาและหลักสูตรให้ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
2.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 100 
3.นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้หลากหลาย
ช่องทางและท่ัวถึง 
4.หลักสูตรมีความร่วมมือในกับอาจารย์ต่างสาขาวิชาและต่างคณะ เพ่ือให้ได้อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
1.อัตราแรกเข้าของนักศึกษายังน้อย ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและตรงกลุ่มเป้าหมาย 
2.หลักสูตรยังไม่เป็นที่ต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการเตรียมแผนปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
3.อาจารย์ในหลักสูตรไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ โดยการส่งเสริมและเสริมแรงกระตุ้นให้อาจารย์สร้าง
งานวิจัยและเอกสารประกอบการสอน 
4.ผลงานทางวิชาการในหลักสูตรมีปริมาณน้อย โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขอทุนทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
5.ส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนอผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.2563 ก าหนด 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online  
ปีการศึกษา พ.ศ.2563 

 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร/อาจารย์รับผดิชอบหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา  
2 - - --ระดับปริญญาตร ี 0 
3 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 0 
4 - - --ระดับปริญญาโท 5 
5 จ านวนนักศึกษาปัจจบุันทัง้หมด 12 
6 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 

7 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 5 

8 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ 0 

9 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์ 0 

10 - - --จ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่ง
ศาสตราจารย ์ 0 

11 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสูตร 2 

12 จ านวนรวมของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

13 - - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 2 

14 - - --จ านวนผลงานที่มีการยืน่จดอนุสิทธิบตัร 0 

15 
- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0 

16 - - --จ านวนผลงานที่มีการยืน่จดสิทธิบัตร 0 

17 
- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสบืเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดต้ีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. 0 

18 - - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 0 

19 - - --จ านวนผลงานที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 0 
20 - - --จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตัร 0 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

21 
- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดับ
นานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐาน ข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 0 

22 

- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ. 2562 0 

23 - - --จ านวนผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร 0 

24 - - --จ านวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นทีไ่ด้รับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0 

25 - - --จ านวนผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จา้งให้ด าเนินการ 0 
26 - - --จ านวนผลงานค้นพบพันธุพ์ืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 

27 - - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวชิาการ 0 

28 - - --จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 0 

29 - - --จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบนั 0 
30 - - --จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
31 - - --จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
32 - - --จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
33 - - --จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ไดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 

34 - - -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกทีไ่ด้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 0 

35 การมีงานท าของบัณฑิต 0 
36 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีทั้งหมด 0 

37 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา 0 

38 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบ
อาชีพอิสระ) 0 

39 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 0 
40 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา 0 
41 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ าอยู่แล้ว 0 
42 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

43 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 

44 จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 

45 เงนิเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 0 

46 ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 0 

47 ผลงานทางวชิาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 0 

48 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0 

49 - ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง  0 

50 - ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ 0 

51 - ---จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ 0 

52 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธิบัตร 0 
53 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 0 

54 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 0 

55 

- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิี่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ. 
2562 0 

56 - ---ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิตัร 0 

57 - ---จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเลคทรอนิกส์ online 0 

58 - ---จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับสถาบนั 0 
59 - ---จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 
60 - ---จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 
61 - ---จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
62 - ---จ านวนงานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 
63 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน) 0 

 
 
 


