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ค าน า 

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  ปีการศึกษา 2564  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2561 เพ่ือให้ข้อมูล
สาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ก าหนด สาระส าคัญในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย 
บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ปีการศึกษา 2564 จะเป็นเอกสารแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตรในการประเมินคุณภาพ 
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร แต่ละตัวบ่งชี้ให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564 
เป็นหลักสูตรที่ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 มี
ปรัชญาคือ “ผลิตนักสาธารณสุขมืออาชีพที่มีคุณธรรม นาวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน”
เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ที่ได้น าผลการศึกษาของ วรพล หนูนุ่น และคณะ 
(2563) มาออกแบบในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ตามปัจจัยที่พบโดยได้ปรับเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อหาความ
เป็นวิชาชีพให้เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 ตามความในมาตรา 3 ที่ก าหนดไว้ว่า “วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน” เป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย 
การฟื้นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชน
โดยน าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ หลักสูตรฯ นี้มีการเพิ่มเติมเพื่อเสริมสมรรถนะพร้อมใช้หลังส าเร็จ
การศึกษาให้แก่บัณฑิต เช่นทักษะในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารสุขภาพ และทักษะในการส่งเสริมและ
ป้องกันโรค ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติให้มากข้ึนตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และหลักสูตรฯ ได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยการส่งนักศึกษาออกไปสังเกต
การท างานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในชุมชน รวมถึงให้นักศึกษาได้ออกไปสร้างสัมพันธภาพและมี
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนตั้งแต่ชั้นปี 1 – ปี 4 โดยใช้สมุดบันทึกเก็บสะสมประสบการณ์ “วิชาวิชีพการ
สาธารณสุขชุมชน” ประจ าตัวนักศึกษาแต่ละคน เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ของนักศึกษา ทั้งนี้
หลักสูตรฯ ได้ออกแบบโดยได้ให้ความส าคัญกับความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับแผนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” และที่ส าคัญคือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (พ.ศ.2554 – 2563) ด้วย  

การออกแบบหลักสูตรฯ ให้มองความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตอบสนองต่อแนวทางตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ 
แนวพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลปัจจุบัน ที่เน้นการจัดการศึกษา
เพื่อปวงชนอย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ คุณธรรม และ
คุณค่าทั้งต่อตนเอง ท้องถิ่นและสังคม ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บริการวิชาการและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
โดยผสมผสานและประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์สากล เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนให้พัฒนา
อย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน สามารถคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ท้องถิ่นภาคใต้ของไทย การวิจัยเพื่อความเข้าใจใน
ท้องถิ่นและสร้างสมความรู้จากท้องถิ่นเชื่อมโยงศาสตร์สากล น าผลไปใช้ในการร่วมปรับแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาสถาบันและภารกิจเพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของท้องถิ่น 
หลักสูตรฯ ได้ปรับปรุงให้สอดรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย และคุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ การผสมผสานและประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สากล รวมถึงความสามารถใน
การวิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนางานและแก้ปัญหาของท้องถิ่น 

โดยสรุปหลักสูตรฯ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสาธารณสุขชุมชนมืออาชีพ 
ตามที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง โดยมี
คุณลักษณะจ าเพาะของหลักสูตรฯ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
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ประกอบอาชีพ เป็นผู้น าด้านสุขภาพของชุมชนท้องถิ่น และมีวิถีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม เป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติ 2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพในชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม ในการเฝ้าระวังและ 
รายงานความเคลื่อนไหว ด้านสถานการณ์สุขภาพชุมชน และปัจจัยก าหนด และใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
ผลการวิจัย และผลการจัดการความรู้ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น และเน้นการประสานการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายความร่วมมือ
ระดับท้องถิ่นและระดับอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 3) เป็นนวัตกรที่สามารถ
ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนามาสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม ตลอดจนสามารถเลือกใช้ผลการวิจัย
มาเพื่อต่อยอดการพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนได้ 4) เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน และ/หรือเป็นนักจัดการ
สุขภาพชุมชนชายแดนใต้ โดย สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษามาเลย์สื่อสารเพื่อให้บริการประชาชน มี
ความสามารถใช้กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพและเป็นที่ปรึกษาแนะน า
ฝึกอบรมในกระบวนการแก้ปัญหาสุขภาพทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม รวมถึงการด าเนินงาน
การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพร่วมกับสมาชิกทีมสหวิชาชีพ และ 5) สามารถพัฒนาตนเองด้านวิชาการตาม
เส้นทางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอย่างต่อเนื่อง และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ 

ทั้งนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564 
นี้ ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 
ได้รับการรับรองจากสภาการสาธารณสุขชุมชน และ สกอ. ได้รับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO แล้ว 
หลักสูตรฯ ได้เร่ิมรับนักศึกษาปีแรกในปีการศึกษา 2564 โดยในปีการศึกษา 2560, 2561, 2562 และ 2563 
ที่ผ่านมา หลักสูตรฯ มีผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ที่ 4.09, 4.17, 4.17 และ 4.17 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ส าหรับปี
การศึกษา 2564 นี้ หลักสูตรฯ ได้ท าการพัฒนาและปรับปรุงความเสี่ยงและส่วนขาดจากผลการประเมินรอบ
ที่ผ่านมา โดยมีผลการประเมินตนเองคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ในภาพรวม ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก เท่ากับปีที่
ผ่านมา แม้จะมีผลการประเมินในระดับดีมาก และคะแนนมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่หลักสูตรฯ ก็ยังมุ่งมันที่จะ
พัฒนาคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงและขจัดส่วนขาดอย่างต่อเนื่องต่อไป ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ด้านการก ากับมาตรฐาน โดยการบริหารการจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานั้น หลักสูตรฯ ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ านวน 5 คน โดยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียงหลักสูตรเดียวไม่ประจ าหลักสูตรอื่นอีกและอยู่
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะของสภาการ
สาธารณสุขชุมชน โดยค าแนะน าของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ก่อนที่สภาการ
สาธารณสุขชุมชนจะรับรองหลักสูตรฯ ให้ ปัจจุบันมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 คน ที่มีคุณวุฒิตรงตาม
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และมีใบประกอบวิชาชีพฯ แล้ว ซึ่ง 2 ใน 3 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิตรง เป็นผู้มีประสบการณ์การท างานทางด้านสาธารณสุขมาก่อน สอดคล้องกับข้อบังคับที่สภาการ
สาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นสภาวิชาชีพที่ให้การรับรองหลักสูตรก าหนดบังคับไว้ ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อีก 2 คน เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 ใน 5 คน มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก แต่ทั้ง 5 คนยังไม่มีใครมีต าแหน่งทางวิชาการ ทั้ง ๆ ที่ทุกคนมีผลงานทางวิชาการจาก
ผลงานวิจัยที่เผยแพร่แล้วตามเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องเร่งส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในด้านนี้ให้มีศักยภาพในการด าเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในประเด็นนี้หลักสูตรฯ มีความเสี่ยง
ประการหนึ่งที่ส าคัญคือการมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ที่มีคุณสมบัติครบตามขั้นต่ าสุด จึงยังไม่สามารถที่จะ
อนุญาตให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิระดับปริญญาโท 2 คน ลาไปศึกษาต่อได้ ทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้
สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิสัมพันธ์เรียนต่อในระดับปริญญาตรีทางสาธารณสุขศาสตร์ใน



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า จ 
 

สาขาที่สภาการสาธารณสุขชุมชนประกาศรับรองแล้ว จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส าหรับทดแทน
ในอนาคต ซึ่งในปี 2563 นี้มีส าเร็จการศึกษาดังกล่าวแล้ว จ านวน 1 คน ส าหรับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คนอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้  ในด้านการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ยังไม่เกิน 5 ปี แต่หลักสูตรฯ ก็ได้บรรจุไว้ในวาระการประชุมเสมอ ๆ ในประเด็นที่เห็นว่าจะต้อง
น ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงก่อนถึงเวลาตามรอบที่ก าหนดไว้ในกรณีที่จ าเป็นส าหรับการปรับเพิ่มเพื่อ
ยกระดับคุณภาพของหลักสูตรฯ  

ด้านบัณฑิต ในประเด็นคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 ซึ่งหลักสูตรฯ มีจุดแข็งคือระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และที่ส าคัญคือบัณฑิตทุกคนได้งานท าหรือมีการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี เพราะหลักสูตรฯ มีระบบและกลไกที่ท าให้นักศึกษาของหลักสูตรรู้จักแหล่งงานที่ตนเอง
สามารถเข้าไปท างานได้ภายหลังส าเร็จการศึกษา เช่น การส่งนักศึกษาออกสังเกตการณ์ในหน่วยบริการต่าง 
ๆ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้กับ
บัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่หลักสูตรฯ จะต้องมุ่งมั่นด าเนินโครงการและ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป ตลอดจนส ารวจและประเมินส่วนที่ขาดของบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอเพื่อหลักสูตรจะได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง/เติมเต็มให้กับบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาได้อย่าง
ตรงจุดต่อไป 

ด้านนักศึกษา ประเด็นการรับนักศึกษา จุดแข็งของหลักสูตรฯ คือ การมีระบบการรับนักศึกษาที่
ชัดเจน มีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร ท าให้ได้นักศึกษา
ที่สอดคล้องต่อความต้องการ รวมถึงหลักสูตรฯ ตลอดจนการมีกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาที่หลายหลาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในระหว่างการศึกษาได้
อย่างมีความสุขและมีศักยภาพในการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด อีกทั้งหลักสูตรมี
คณะกรรมการนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ท าให้การท างานของหลักสูตรคล่องตัว
ขึ้น มีการจัดกิจกรรมสอดคล้องตามความต้องการของนักศึกษา ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษานั้น 
นักศึกษาทุกคนจะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อควบคุม ติดตาม และให้การช่วยเหลือนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและ
ทันท่วงที ผ่านการก ากับและติดตามโดยหลักสูตรฯ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตรฯ 
มีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับนักศึกษาเป็นอย่างมาก ท าให้เมื่อเกิดปัญหานักศึกษาจึงมีความไว้วางใจและ
กล้าที่จะมาปรึกษาปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่หลากหลาย มีระบบการท างานที่มีคณะกรรมการนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ มีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอนในการจัดโครงการ ท าให้ทุกโครงการ/ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นความต้องการของนักศึกษา
อย่างแท้จริง แต่ควรมีการปรับลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนลง โดยพยายามจัดกิจกรรมแบบพหุรวมกันหลาย ๆ 
ทักษะ เพื่อลดจ านวนกิจกรรมที่มากเกินไป ทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะฯ และหลักสูตร และการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ควรค านึงถึงการพัฒนาศักยภาพและความจ าเป็นของนักศึกษาแต่ละชั้นปีอย่างแท้จริง เพื่อตอบโจทย์
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ผ่านการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ของหลักสูตรเป็นหลัก และในประเด็นผลที่เกิดกับนักศึกษานั้น พบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้ม
ที่สูงขึ้นตลอด ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนกระทั่งถึงปีการศึกษา 2559 แต่ในปีการศึกษา 2560 พบว่าอัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษาลดลง ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีการปรับเปลี่ยนจากการเปิด – ปิด
เรียนตามแบบอาเซียนซึ่งส่งผลให้มีการเปิดเรียนเร็วกว่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ท าให้นักศึกษามีการลาออกไป
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยอื่นในภายหลังที่เข้ามาเรียนในช่วงแรกแล้ว แต่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 มาถึงปี 2564 
พบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาสูงขึ้น เพราะมีระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
แบบใหม่ (Thai University Center Admission System: TCAS) มีการเพิ่มระบบการ Clearing-House 
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ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการยืนยันสิทธิ์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบจะต้องกดยืนยันสิทธิ์ Clearing-House 
ในการที่จะเข้าเรียนได้แค่คนละ 1 ที่เท่านั้น ซึ่งข้อดีของระบบนี้คือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกหลาย ๆ 
ที่พร้อมกัน หรือที่เรียกว่าเป็นการ“กันที่” ของคนอื่น และสะดวกต่อมหาวิทยาลัยในการนับจ านวนนักศึกษา 
ซึ่งในปีการศึกษาดังกล่าวจะเห็นว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาสูงมากที่สุดในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา ส าหรับ
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 84 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.50 และมีนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา 3 คน โดยปัญหาที่มีผลกระทบต่ออัตราการส าเร็จของ
นักศึกษาในหลักสูตรมี 2 ประเด็นหลักคือ 1) รักษาสภาพนักศึกษา มีปัญหาสุขภาพ ท าให้ต้องขอลาพัก
การศึกษาไว้ก่อน และ 2) นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรยังเรียนไม่ครบรายวิชาในหลักสตูร เคยมีสถานะ
ติดวิกฤตจึงไม่สามารถเรียนตามแผนที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษาได้ ในประเด็นความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและ
การร้องเรียนของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2557 – 2563 ตามล าดับดังนี้ 3.97, 4.06, 4.31, 4.40, 4.43, 4.46, 4.44 และในปีปัจจุบันปีการศึกษา
2564 เท่ากับ 4.65 ทั้งนี้เพราะหลักสูตรมีการด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง  

ด้านอาจารย์ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ 
และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์ใน
การท างานด้านสาธารณสุขมาก่อน จ านวน 2 ใน 5 คน เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 คน ใน 5 คน แต่ไม่มี
ใครมีต าแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2564 นี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิชาการ 15 เรื่อง ในปีนี้
หลักสูตรฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ยังคงเป็นคนเดิมทั้งหมด และแม้หลักสูตรจะมี
อาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร แต่มีแนวโน้มของ
ความเสี่ยงเนื่องการลาศึกษาต่อ หรือการพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์ตามวิชาชีพ เมื่อพิจารณาจากความพึง
พอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร พบว่ามีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจอยู่ที่ 4.83 คะแนน 
ระดับมากที่สุด มีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินปีที่ผ่านมา ทางด้านบริการวิชาการ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีเครือข่ายกับสถาบันต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ภายในประเทศ มีการจัดโครงการเพื่อบริการวิชาการให้กับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ
นักศึกษาได้จัดโครงการศึกษาดูงานและให้นักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติจริงในรายวิชาต่าง  ๆ กับสถานที่ฝึก
ประสบการณ์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและนอกท้องถิ่น  

ในด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับคณะและ
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนที่นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ใน
สถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษามากขึ้น ในส่วนของการให้ค าปรึกษาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้ค าแนะน าด้านวิชาการและการด าเนินชีวิตมี
ช่องทางในการติดต่อหลากหลายช่องทาง รวมถึงการอ านวยความสะดวกโดยมีแบบฟอร์มใบนัดและระบบนดั
หมายอาจารย์ล่วงหน้า เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาและสะดวกในการติดต่อมากที่สุดโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย และการพบปะพูดคุยในโอกาสต่าง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่
ได้จากการเรียนการสอน มาจัดโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้น
วางแผน เตรียมการ ด าเนินการ ประเมินผล และสะท้อน/สรปุบทเรียนที่ได้รับ โดยมีการแบ่งงานกันท าเป็น
ทีม มีระบบและกลไกการท างานและการบริหารทีมงานผ่านคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข  
ศาสตรบัณฑิต ชุดวาระปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นเจ้าภาพภายใต้การดูแลให้ค าแนะน าแบบพี่เลี้ยงจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน การด าเนินงานทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานั้น มีวัตถุประสงค์ในภาพรวมคือ
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เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ “การสาธารณสุขชุมชน” กล่าวคือนักศึกษามี
ความเข้าใจ และเรียนรู้การท างานในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็น
ประสบการณ์ในการสร้างจิตอาสาลงพื้นที่ไปบริการวิชาการด้วยการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพชุมชนใน
ท้องถิ่น นักศึกษามีเวทีจริงในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาชีพ ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสร้างประ
การณ์ทางวิชาชีพที่ทันสมัย เท่าทันสถานการณ์ และเพื่อเตรียมพร้อมการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดสาระหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก และเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และมีกระบวนการครบถ้วนตามขั้นตอนในด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีห้องเรียนและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา มีห้องปฏิบัติการทางวิชาชีพ ห้องสมุด หน่วยบริการ
สุขภาพชุมชนจ าลอง มีสื่อหนังสือ เอกสาร ต ารา ตัวอย่างงานวิจัย CD-ROM, VCD ฯ รายงานการฝึกฯ 
ผลงานนักศึกษาในการท าผลงานเด่นด้านการพัฒนาสุขภาพระดับต่าง ๆ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ โครงการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา 
อาจารย์ตลอดจนผู้ที่สนใจได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสาระความรู้ต่าง ๆ ของหลักสูตร แต่ในด้าน
ปริมาณความเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาและด้านคุณภาพเชิงสังคมที่เป็นนความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์
ยังเป็นประเด็นที่หลักสูตรจะต้องให้ความส าคัญเพิ่มข้ึนในอนาคต 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 1 ผ่าน หลักสูตรได้

มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2  2 4.94 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  3 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 4  3 3.78 ดี 

องค์ประกอบที่ 5  4 4.25 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 1 4.00 ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 14 4.17 ดีมาก 

 

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไก  ที่สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกคนทุกฝ่าย ในทุกกิจกรรมและทุกขั้นตอนในการบริหารหลักสูตร  เช่น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ คณะกรรมการนักศึกษา และคณะท างานต่าง ๆ ทั้ง 9 คณะท างาน 
คณะกรรมการชมรมสุขภาพสัมพันธ์ มรภ.สงขลา ชมรมศิษย์เก่า สา’สุข ม.ราชภัฎสงขลา และชมรมครูพี่
เลี้ยงนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา  

2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมช น มีระบบและกลไกผ่าน
คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพ (สภาการสาธารณสุขชุมชน) ในหลายคณะ ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาส
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ทางการเรียนรู่ในเส้นทางวิชาชีพ ให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลากรขององค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายทุก
คน  

3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกและมีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุขมาก่อน 

4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบการรับนักศึกษาที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับระเบียบการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ท าให้ได้นักศึกษาที่ตรงกับความต้องการของ
หลักสูตร และมีกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษาของนักศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้
นักศึกษาได้ปรับตัวเพื่อการเรียนในหลักสูตรฯ อย่างมีความสุขมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายที่เป็นการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษา 

5) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีช่องทางต่าง ๆ ไว้เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้เสนอแนะ ปรึกษา หรือร้องเรียนเร่ืองต่าง ๆ ทั้งการเข้ามาร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา หรือทางโซเชียลมีเดีย  นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเข้าพบอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนได้ตลอดเวลา 

6) หลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ตลอดจนมีการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงโดยการน านักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าให้นักศึกษาของหลักสูตรรู้จักแหล่งงานที่ตนเองสามารถเข้าไปท างานได้
ภายหลังส าเร็จการศึกษา เช่น การส่งนักศึกษาออกสังเกตการณ์ในหน่วยบริการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 4 ปี
ที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร อีกทั้งยังมีจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ให้กับนักศึกษา เช่น โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพ 

7) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกในการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัย ลุ่มลึกในสาสตร์ และตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา และตลาดแรงงาน รวมถึงสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ  

8) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

9) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน และการเรียนรู้กับเครือข่ายผ่านระบบ Online ด้วย LARK Suite มาก่อนที่จะเกิดวิกฤติ COVID-
19 จึงพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงได้ทันที 

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ต้องพยายามขอสนับสนุนต่อ
หน่วยบริหารเหนือขึ้นไป เพื่อเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาและภาระงานจริง 

2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ต้องพยายามขอสนับสนุนต่อ
หน่วยบริหารเหนือขึ้นไปให้มีบุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตรฯ แบบเต็มเวลา เพื่อแบ่งเบาภาระงาน
ทางการจัดการในการสนับสนุนภารกิจหลักของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ต้องท างานสนับสนุนทุกอย่างเอง
ด้วย  
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3) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ควรจะต้องเร่งท าความร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่ายให้เป็นรูปธรรมของความร่วมกันทางวิชาการระหว่างสถาบันในลักษณะ MOU ระหว่าง
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต 

4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จะต้องเร่งขอสนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งเป็นที่ท าการสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนส่วนหน้า ประจ าภาคใต้ โดยให้ให้มีศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน/ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
โดยร่วมมือกับสภาการสาธารณสุขชุมชน เพื่อรับมอบอ านาจจากสภาฯ /ท างานร่วมกับสภาฯ ในการ
จัดบริการและพัฒนาวิชาการแก่เครือข่ายสมาชิกในส่วนภาคใต้  

5) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ต้องมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ครบทุกคน และยกระดับจากระดับชาติเป็นระดับ
นานาชาติ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ยื่นผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการ และต้องสร้าง
การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มากข้ึน 

6) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ต้องรักษาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีอยู่และเพิ่มคุณภาพ ความครอบคลุมของการเข้าถึงให้มากข้ึน  

7) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ต้องสะท้อนวิธีการคิดอัตราการคง
อยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรยังไม่มีความเหมาะสม ไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบให้รับทราบและพยายามเปลี่ยนแปลงให้ 

8) แม้ว่าหลักสูตรฯ สามารถด าเนินการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนสอดคล้องตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด แต่เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการ
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรายวิชาต่างๆ ยังมีน้อย และมักเป็นรายวิชาเดิม และกระบวนการ
ทวนสอบผลลัพธ์ระดับรายวิชายังคงมีความหลากหลาย และแตกต่างกันไปในอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน 

9) ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรยังมีความล่าช้า และไม่เพียงพอด้วย
งบประมาณที่จ ากัดของหลักสูตร และการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ  

10) ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้กับเครือข่ายผ่านระบบ Online ด้วย Application ต่าง ๆ และ
ประยุกต์ใช้ในเร่ืองอ่ืน ๆ ร่วมด้วย 
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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร  25521641103025 

1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)      :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

                        สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาอังกฤษ)  :   Bachelor of Public Health Program  

 in Community Health 

1.3 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

 การพัฒนาประเทศ ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ อาทิ แนวนโยบายของประเทศต่อการขุดคลองไทย 

การประกาศเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ภาคใต้และส่วนอื่น ๆ ของประเทศ การเคลื่อนย้ายแรงงาน

ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรในระดับครอบครัว จนเกิดเป็นชุมชนใหม่ที่เป็นพหุ

วัฒนธรรมใหม่ที่หลากหลายมากขึ้น รวมไปถึงสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ ทั้งโรคติดต่อ

อุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ าที่เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 

(2009) โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจแพร่มาจากต่างประเทศ เช่น โรคไข้เหลือง โรคไข้เวสไนล์ โรคติดเชื้อไวรัสอี

โบลา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น โรคที่เกิด

จากการกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคที่เกิดจากเชื้อดื้อยาชนิดใหม่ เป็นต้น ที่คุกคาม

ประชาชน ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน  

ที่อยู่ภายใต้ความกดดันทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด ส่งผลต่อแบบแผนการเจ็บป่วยของ

ประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนที่สูงขึ้น   

ท าให้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องเน้นการปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ รูปแบบ การดูแลส่ งเสริม 

ป้องกันและรักษาสุขภาพประชาชน ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการและกลุ่มเป้าหมายทางสังคมให้มากยิ่งขึ้น  

ผลพวงจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ท าให้คนไทยมีอายุ

ยืนขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมาและสังคมไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว และจะเพิ่มจ านวน

ขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าอีกยี่สิบปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุสูงถึงหนึ่งในสี่ของประชากร  

แบบแผนการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเปลี่ยนจากอดีตที่เกิดจากโรคติดต่อเป็นหลัก มาเป็นโรคไร้เชื้อเรื้อรังใน

ปัจจุบัน ซึ่งเกิดจากการถดถอยของสมรรถภาพการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายและผลสะสมของ

พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง/หัวใจ และ
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โรคมะเร็ง เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท าให้เกิดปัญหาสุขภาพที่เกิดจาก

อุบัติเหตุและความเครียด ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

จึงมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่

ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ

วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน” ของประเทศ โดยมีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่

ส าคัญ คือ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีเป้าหมายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สุขภาพ ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ

คนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริม

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ การส่งเสริมการบริโภค

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนสู่ “สังคมของเสียเหลือศูนย์” (Zero Waste Society) ตลอดจนการ

บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติต่าง ๆ ลงในขณะที่การพัฒนาด้านการสาธารณสุขซึ่งเป็นความ

รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐโดยตรง คือการเพิ่มอายุคาดเฉลี่ย (Life Expectancy) ของคนไทยสูงขึ้น

เป็น 80 ปี ควบคู่กับการลดอัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคป้องกันได้ใน 5 อันดับแรก คือ โรคหัวใจ ความ

ดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และโรคมะเร็ง น าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดรายจ่ายด้าน

สุขภาพของบุคคลในระยะยาว ซึ่งกลุ่มโรคไร้เชื้อ/โรคเรื้อรัง ดังกล่าวนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

ในระดับครัวเรือนเท่านั้น แต่ยังเป็นภาระของประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศด้วย  

ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการต่อไป ภายใต้การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

ต่อไป 

ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่เน้นการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพการปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์จึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ทักษะและ

สมรรถนะทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์และมีจิตวิญญาณการเป็น  

นักสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้มีคุณภาพน าไปสู่การสร้างก าลังคนของชาติจาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560  – 2579 และ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมไทยที่มีความพร้อมทาง

สุขภาพกาย สุขภาพจิตสติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งหวังให้การจัด

การศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตร่วมกับสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ตลอดจนได้ค านึงถึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 -2569) ใน

อนาคต รวมถึงให้เป็นไปตามแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ.2564-

2570 ที่ได้ก าหนดเจตนารมณ์ของแผนการขับเคลื่อนแผนด้านการอุดมศึกษา ไว้ดังนี้ 1) อุดมศึกษาไทยน า

การพัฒนา เปิดโอกาสการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย ในศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถทาง

วิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งความรู้และศาสตร์

ต่าง ๆ ที่ทันสมัย น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 3) อุดมศึกษาไทยบริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาของศาสตร์และวิชาการ รวมถึงการเรียนรู้ที่
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จะบูรณาการข้ามศาสตร์ 4) อุดมศึกษาไทยพัฒนาคุณภาพสู่สากล เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาสร้างคน สร้างปัญญาให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน” ไว้ด้วยแล้ว 

 จากผลพวงของการพัฒนาประเทศ อาทิแนวนโยบายของประเทศต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ จนท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคส่วนต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้าย

ประชากรในระดับครอบครัว จนเกิดเป็นชุมชนใหม่ที่เป็นพหุวัฒนธรรมใหม่ในรูปที่หลากหลายมากขึ้น รวม

ไปถึงผลพวงของการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อาทิโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่คุกคาม

ประชาชน ในขณะที่เรามีเทคโนโลยีซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหา

ที่มนุษย์ประสบหรือเพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตหรือการท างานของมนุษย์ที่ต้องใช้ทรัพยากรเป็นจ านวน

มากแลกมา จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ทั้งด้านความ

เป็นอยู่ การท างาน การปกครอง และเศรษฐกิจ เทคโนโลยีจึงมีผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและวัฒนธรรม การแสวงหาเทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ท าให้เกิดค่านิยมชีวิต

ที่สะดวกสบาย (Sedentary Life) จนเกิดเป็นการบริโภคนิยม (Consumerism) และการนิยมวัตถุ 

(Materialism) ก่อให้เกิดความเสื่อมถอยและล่มสลายของสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม การด าเนิน

ธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบ เกิดค่านิยมวัฒนธรรม วิถีการด าเนินชีวิตที่ไม่เพียงพอและขาดความสมดุล 

สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย ขาดการใส่ใจดูแลควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สง่ผลกระทบตอ่สุขภาพ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมสังคมไทยที่เคยเป็นสังคมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กลายเป็นสังคมที่เอา

รัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว ขาดคุณธรรมและจริยธรรม นอกจากนั้นความเจริญก้ าวหน้าด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท าให้มนุษย์เข้าถึงแหล่งความรู้ได้มากข้ึนผู้ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดีกว่าย่อมเอื้อต่อ

การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เพื่อการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสมและการท างานในอาชีพ 

อีกทั้ง ในปัจจุบัน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ได้มีผลบังคับใช้ เพื่อเป็นการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศ ให้มี 

มาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีการจัดตั้งสภาการสาธารณสุขชุมชนขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน ก าหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ 

โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดภัยและความเสียหายต่อสุขภาพของบุคคลและชุมชน โดย 

ความตามมาตรา 3 ก าหนดไว้ให้ “วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” เป็นวิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อมในชุมชนเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจประเมินและการ 

บ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้ นฟูสภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัย

สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชนโดยน าหลักวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้“การ

ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน” คือ การกระท าการสาธารณสุขต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ

อนามัยสิ่งแวดล้อมดังนี้คือ (1) การส่งเสริมการเรียนรู้ การแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกันโรคการควบคุมโรค การบ าบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ ต่อบุคคล ครอบครัว 

และชุมชนโดยการผสมผสานต่อเนื่อง และเชื่อมโยงเป็นองค์รวม (2) การประยุกต์หลักวิทยาศาสตร์ โดยการ

กระท าด้านการอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการควบคุมป้องกันปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคและลด

ความเสี่ยงการเจ็บป่วยต่อบุคคลครอบครัวและชุมชน (3) การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น  

การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการวางแผนครอบครัว และ (4) การตรวจ
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ประเมินอาการเจ็บป่วย และการช่วยเหลือผู้ป่วยเพื่อการส่งต่อ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการประกอบ

วิชาชีพส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ในอนาคต 

 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับแบบ

แผนสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงแนวโน้มของทิศทาง

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับที ่13 (พ.ศ. 2565 – 2569) ที่จะถึงมานี้ แผนพัฒนาสุขภาพ 

ฉบับที่ 12 และแนวโน้มในฉบับที่ 13 รวมถึงแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 – 2563  

และความตาม มาตรา 3 ใน พ.ร.บ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 โดยเน้นให้เป็นหลักสูตรผลิต

บัณฑิตที่สามารถคิดและด าเนินกิจกรรมเชิงรุกอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพของชุมชน เพื่อให้

ประชาชนและชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้ ประกอบกับยุทธศาสตร์ 

ชาติระยะ 20 ปี ที่เน้นการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพการปรับปรุงพัฒนาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตร์จึงมุ่งเนน้

การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพการสาธารณสุข

ชุมชนเป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์และมีจิตวิญญาณการเป็นนักสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพของ

บัณฑิตให้มีคุณภาพน าไปสู่การสร้างก าลังคนของชาติ  

รวมถึงจากความคาดหวังของแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ.

2564-2570 ที่ได้ก าหนดเจตนารมณ์ของแผนการขับเคลื่อนแผนด้านการอุดมศึกษา ไว้ดังนี้ 1) อุดมศึกษา

ไทยน าการพัฒนา เปิดโอกาสการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย ในศตวรรษที่ 21 ให้มีความสามารถทาง

วิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 2) อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งความรู้และศาสตร์

ต่าง ๆ ที่ทันสมัย น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 3) อุดมศึกษาไทยบริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาของศาสตร์และวิชาการ รวมถึงการเรียนรู้ที่

จะบูรณาการข้ามศาสตร์ 4) อุดมศึกษาไทยพัฒนาคุณภาพสู่สากล เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “อุดมศึกษาสร้างคน สร้างปัญญาให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน” และจาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2560 – 2579 และ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมไทยที่มีความพร้อมทาง

สุขภาพกาย สุขภาพจิตสติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งหวังให้การจัด

การศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตร่วมกับสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรทางวิชาชีพ หลักสูตรสี่ปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรนี้ขึ้น

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ

ข้อบังคับฉบับต่าง ๆ ของสภาการสาธารณสุขชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองหลักสูตรทางวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชนและได้ผ่านการรับรองมาแล้ว แต่ในปัจจุบันสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้มีมติให้สถาบัน

ฝ่ายผลิตน ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 (มคอ.1) ฉบับที่สภาให้การรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 

ที่ผ่านมา มาใช้ในการจัดท าหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ
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กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน)  

และเพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรใหม่นี้ทันใช้รับนักศึกษาใหม่ในภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564 ที่จะถึงนี้ 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง  

พุทธศักราช 2564 นี้ เป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนว่าด้วย

การกระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค 

การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟื้นฟูสภาพ การอาชีว 

อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยในชุมชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี ที่เน้นการสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์จึงมุ่งเน้นการ

ผลิตบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์และมีจิตวิญญาณการเป็นนักสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิต

ให้มีคุณภาพ น าไปสู่การสร้างก าลังคนของชาติ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ที่มีเป้าหมายการ

พัฒนาคนและสังคมไทยที่มีความพร้อมทางสุขภาพกาย สุขภาพจิต สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21  

มีคุณธรรมจริยธรรมโดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตร่วมกับสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

ลักษณะของหลักสูตรฯ ฉบับนี้ จึงจัดท าขึ้นโดยอ้างอิงงานวิจัยในอดีตที่พบว่ามีปัญหาความซ้ าซ้อน

ของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งอ้างอิงงานวิจัยจากบทเรียนการผลิตนักสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ ใน

สากลที่มีความก้าวหน้าในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตลอดจนการระดมความคิดและ

ประสบการณ์ของผู้เก่ียวข้องในการพัฒนาองค์ความรู้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งการจัดท าหลักสูตรฯ นี้

อยู่ภายใต้หลักการส าคัญ ได้แก่ 1) แนวคิดของการจัดท าหลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรบูรณาการ และเป็น

หลักสูตรอิงสมรรถนะมากกว่าหลักสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการวิจัยเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมเพื่อสุขภาพตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 2) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุ่นและ

ตอบสนองความต้องการของการใช้บัณฑิตในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียนที่จะต้อง

เป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพตลอดชีวิต 3) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร มีความเหมาะสมตาม

ศักยภาพ อัตลักษณ์ และสภาพบริบทของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

โดยยึดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดขึ้นตามแต่ละกลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนก าหนดโครงสร้าง

หลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นและสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียนและปรัชญาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต คือ “ผลิตนักสาธารณสุขมืออาชีพที่มีคุณธรรม น าวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน” 

ที่ มุ่ ง มั่ น พั ฒ น า ใ ห้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต นั ก จั ด ก า ร สุ ข ภ า พ ชุ ม ช น  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ชุ ม ช น ช า ย แ ด น ใ ต้  

ที่สามารถร่วมท างานกับทีมสหวิชาชีพได้ ทั้งในลักษณะที่ เป็นเจ้าของผู้ประกอบการเอง หรือเป็น

ผู้ประกอบการอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนอิสระหรือปฏิบัติราชการในต าแหน่ง

นักวิชาการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ที่เป็นและหรืออยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพการ

สาธารณสุขชุมชน ตามที่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเห็นชอบก าหนดให้มีขึ้นในภายหลัง รวมถึงเป็น 

นวัตกรทางสาธารณสุขชุมชน ที่สามารถพัฒนาตนเองต่อไปเชี่ยวชาญในเส้นทางวิชาชีพการสาธารณสุข
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ชุมชนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด้วยแล้ว 4) การส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรรายวิชาที่ทันสมัยตามสากล มีการ 

จัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 5) การส่งเสริมการบริหาร 

จัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และ 6) การส่งเสริมการวางระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรที่

เข้มข้นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร  

 อีกทั้งจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ของ วรพล หนูนุ่น และคณะ (2563) ที่พบว่าความต้องการศึกษาต่อของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสงขลา ต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นที่เป็นพหุ

วัฒนธรรม อีกทั้งยังคงให้ความส าคัญในการมุ่งให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานที่จะใช้บัณฑิต 

ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

แต่ต้องค านึงถึงอนาคตที่จะมีกรอบการท างานเพิ่มมากขึ้นในหน่วยงานเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี้ใน

รอบของการปรับปรุง หลักสูตรฯ รอบนี้ มีข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ให้ความเห็นพ้องต้องกันสะท้อนให้หลักสูตรฯ ต้องปรับปรุงการผลิตบัณฑิตโดยให้เน้นการตอบสนองต่อ

สังคมในอนาคต โดยมุ่งไปสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระให้มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากทิศทางการจ้างงาน

และการท างานในอนาคตจะเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การท างานอิสระ หรือการเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดเล็กมากขึ้น แต่ทั้งหมดต้องยึดถือตามขอบข่ายและมาตรฐานวิชาชีพตามกรอบแห่งมาตรา 3 ใน พ.ร.บ.

วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ไว้ด้วย และควรให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในทุกกลุ่มเพศ 

ตลอดจนการใช้แบบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพเข้ามาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ตนเองมากขึ้นว่าถนัดอาชีพ

ใดในอนาคต และเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเลือกเรียนด้วยเหตุผลใกล้บ้าน ย่อมสะท้อนความส าเร็จต่อ

วิสัยทัศน์ทั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตรสาธารณสุข  

ศาสตรบัณฑิต ได้เป็นอย่างดีในการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่จึงควรรักษาคุณลักษณะของ

หลักสูตรส่วนดังกล่าวนี้ไว้ และให้เพิ่มความเข้มข้นในเร่ืองการเรียนรู้จากชุมชน และการมีชุมชนเป้าหมายที่มี

พันธะสัญญาต่อกันเพื่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนี้ให้ชัดเจน จากการที่ผู้ต้องการ

ศึกษาต่อทุกคนล้วนมีความมั่นใจว่าจบแล้วจะมีงานท า การปรับปรุงหลักสูตรจึงต้องมีการเพิ่มเติมเพื่อเสริม

สมรรถนะพร้อมใช้หลังส าเร็จการศึกษาให้แก่บัณฑิต เช่น ทักษะในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารสุขภาพ 

ทักษะการสื่อสารด้วยภาษามาเลย์ และทักษะในการส่งเสริมและป้องกันโรค ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการ

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติให้มากขึ้นตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรควรสนับสนุนให้

นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยการส่งนักศึกษาออกไปสังเกตการท างานของหน่วยงานด้าน

สาธารณสุขในชุมชน รวมถึงให้นักศึกษาได้ออกไปสร้างสัมพันธภาพและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนให้มากข้ึน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

บัณฑิตสังกัดอยู่นี้ ได้ก าหนดพันธกิจในส่วนที่เก่ียวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ไว้และเมื่อบูรณาการ

เข้าด้วยกันแล้ว พบว่าหลักสูตรฯจะต้องมีการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนอย่างหลากหลายรูปแบบ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของบุคคลในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ คุณธรรม และคุณค่าทั้งต่อตนเอง ท้องถิ่นและสังคม ได้อย่าง
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ต่อเนื่องตลอดชีวิต บริการวิชาการและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยผสมผสานและประยุกต์องค์ความรู้  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศาสตร์สากล เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนให้พัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน สามารถคงไว้

ซึ่งเอกลักษณ์ท้องถิ่นภาคใต้ของไทย การวิจัยเพื่อความเข้าใจในท้องถิ่นและสร้างสมความรู้จากท้องถิ่น

เชื่อมโยงศาสตร์สากล น าผลไปใช้ในการร่วมปรับแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาสถาบันและ

ภารกิจเพื่อให้สถาบันเป็นแหล่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ของท้องถิ่ น หลักสูตรที่ปรับปรุงนี้ จึงก าหนด

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

และเพิ่มอีก 1 ด้านเป็น 6 ด้าน คือด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชมุชน สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ให้การรับรองไว้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.  2562 ที่ผ่านมานี้ ทั้งนี้ได้

ก าหนดให้นักศึกษามีคุณลักษณะพิเศษเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่  

การผสมผสานและประยุกต์องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สากล รวมถึงความสามารถในการ

วิจัยและใช้ผลการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสาธารณสุขชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพของงานและ

ยกระดับสมรรถนะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสุขภาพชุมชนท้องถิ่นต่อไป 

 

2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีท่ีผ่านมา 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 1) หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชนต้องพยายามขอสนับสนุนต่อ
หน่วยบริหารเหนือขึ้นไปเพ่ือเพ่ิม
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ส า ธ า ร ณ สุ ข ชุ ม ช น ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
ปริญญาเอกให้สอดคล้องกับจ านวน
นักศึกษาและภาระงานจริง 

 ที่ผ่านมาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเพ่ิมจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาและ
ภาระงานจริง จึงด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอรับการ
สนับสนุนอัตราก าลังอาจารย์เพ่ิมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  ได้ รับการจัดสรร
อัตราก าลัง 1 ต าแหน่ง โดยใช้วิธีการเปิดสอบทั่วไปซึ่งในการ
สอบคัดเลือกครั้งนี้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ หนึ่งท่านที่ยัง
ไม่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สมัครสอบและ
ผ่านการคัดเลือก จึงมีผลท าให้ยังคงมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
5 คนคงเดิม แต่ก็เป็นการเพ่ิมความมั่งคงให้กับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงในการลาออกเพ่ือเปลี่ยน
งานลงได้ ส่วนในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีการท าบันทึก
ข้อความขอรับการสนับสนุนอัตราก าลังอาจารย์ในสังกัดคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือมาเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อันจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับ
หลักสูตรฯ มากยิ่งขึ้น โดยก าลังอยู่ระหว่างรอการตอบกลับ  
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 2) หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชนต้องพยายามขอสนับสนุนต่อ
หน่ ว ยบริ ห า ร เหนื อขึ้ น ไป ให้ มี
บุ คลากรสายสนับสนุนประจ า
หลักสูตรฯ แบบเต็มเวลาเพ่ือแบ่ง
เบาภาระงานทางการจัดการในการ
สนับสนุนภารกิจหลักของอาจารย์
ป ระจ า หลั ก สู ต รที่ ต้ อ งท า ง าน
สนับสนุนทุกอย่างเองด้วย 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้รับการสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระ
งานทางการบริหารจัดการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 คน คือ นางสุณี 
เพ็ชรนิล แต่ยังเป็นลักษณะของการสนับสนุนแบบไม่เต็มเวลา 
เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวเป็นบุคลากรประจ าในสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งยัง
มีภารกิจหลักตามสายงานที่ ได้ รั บมอบหมายและต้อง
รับผิดชอบของคณะฯ ด้วย 

 3) หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชนต้องมีกลยุทธ์ในการส่งเสริม
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยให้ครบทุกคน
และยกระดับจากระดับชาติ เป็น
ระดับนานาชาติส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์ประจ าหลักสู ตรฯ  ยื่ น
ผลงานขอต าแหน่งทางวิชาการและ
ต้องสร้างการสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการท างานแก่อาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มากข้ึน 

 ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยครบทั้งห้าคน แต่ยังเป็นการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และยังไม่มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ที่มีต าแหน่งทางวิชาการเลย 
ซึ่งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน ได้มีการเล็งเห็นถึงจุดอ่อนดังกล่าวของหลักสูตรฯ จึง
ด าเนินการส ารวจและจัดท าแผนการพัฒนาตนเองด้าน
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ระยะ 
10 ปี (พ.ศ.2560-2569) ขึ้น เพ่ือเป็นการก ากับและติดตามให้
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรท าต าแหน่ งทางวิชาการ  
ในขณะเดียวกันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก็ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 
ทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย 
และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเขียนบทความวิจัยเพ่ือ
ตี พิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการตาม
เกณฑ์ใหม่ , การจัดการบริหารความรู้  (Knowledge 
Management: KM) พัฒนาอาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ตลอดจนจัดท า website ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นการกระตุ้น
และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการผลิตผลงานทาง
วิชาการให้แก่อาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 4) หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชนต้องสะท้อนวิธีการคิดอัตรา
การคงอยู่ และอัตราการส า เร็ จ
การศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร
ยั ง ไ ม่ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ไ ป ยั ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบให้รับทราบ
และพยายามเปลี่ยนแปลงให้ 

 ที่ผ่านมาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน พยายามสะท้อนวิธีการคิดอัตราการคงอยู่
และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรที่ยังไม่
มีความเหมาะสม ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หรือการประชุมใน
โอกาสต่าง ๆ เพ่ือสะท้อนข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้
รับทราบและน าไปพัฒนาปรับปรุง ในปีการศึกษา 2564 พบว่า
อัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาใน
หลักสูตรฯ ข้อมูลมีความใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงมากขึ้น 
เมื่อมีการน าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยระบบใหม่ (Thai University Central 
Admission System: TCAS) มาใช้ ซึ่งก าหนดให้นักศึกษา
ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าเรียนเพียงแค่หนึ่งที่เท่านั้น มีขาดหายไป
บ้างในกรณีที่นักศึกษาสละสิทธ์ในภายหลังเพ่ือไปเรียนสถาบัน
อ่ืนเนื่องจากการเปิดเรียนการสอนไม่พร้อมกัน หรือลาออกไป
เรียนที่อ่ืนกับสถาบันที่ไม่ได้ใช้ระบบ TCAS แต่อาจจะยังมี
ประเด็นปัญหาที่ยังพบเจออยู่บ้างในกรณีของการคิดจ านวน
การพ้นสภาพของนักศึกษา ที่ต้องรอให้นักศึกษาขาดการติดต่อ
กับมหาวิทยาลัยถึงสองปีการศึกษาก่อน ระบบถึงจะระบุ
สถานะว่า “พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษา” ท าให้จ านวนนักศึกษาที่ระบบแสดงไม่สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริง 

 5) ระบบและกลไกการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรยังมีความล่าช้าและไม่
เพียงพอด้วยงบประมาณที่จ ากัด
ของหลักสูตรและการขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ยังคงมีปัญหาใน
เรื่องการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรที่มีความ
ล่าช้า และไม่เพียงพอด้วยงบประมาณที่จ ากัด หลักสูตรฯ  
จึงต้องมีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการจัดประชุมหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณา
จัดล าดับในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความจ าเป็น
เร่งด่วนภายใต้งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร และจัดท าบันทึก
ข้อความขอสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เ พ่ิมเติมจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งในปีการศึกษาที่
ผ่านมามีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100%  
อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19  
ท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเติม 
ซึ่งทางหลักสูตรฯ ก็มีความพยายามในการจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 6) หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุ มชนควรจะต้ อง เ ร่ ง ท าความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายให้ เป็น
รูปธรรมของความร่ วมกันทาง
วิชาการระหว่างสถาบันในลักษณะ 
MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายอยู่ใน
ปัจจุบันและในอนาคต 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ก าลังด าเนิน
การศึกษาแนวทางและกฎระเบียบเกี่ยวกับการสร้างความ
ร่วมมือกันทางวิชาการระหว่างสถาบันในลักษณะ MOU 
ตลอดจนติดต่อประสานงานกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สถาบันการศึกษาที่มีการ
ผลิตบัณฑิตสาธารณสุข หน่วยงานด้านสาธารณสุข องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอิสระ/องค์กรชุมชนต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมใน
อนาคตอันใกล้ 

 7) หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชนจะต้องเร่งขอสนับสนุนให้มี
การจัดตั้งเป็นที่ท าการสภาวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนส่วนหน้า
ประจ าภาคใต้ โดย ให้ ให้มี ศู นย์
การศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน/ศูนย์วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมทางวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนโดยร่วมมือกับ
สภาการสาธารณสุขชุมชนเพ่ือรับ
มอบอ านาจจากสภาฯ /ท า งาน
ร่วมกับสภาฯ ในการจัดบริการและ
พัฒนาวิชาการแก่เครือข่ายสมาชิก
ในส่วนภาคใต้ 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ก าลังด าเนินการ
ติดต่อประสานงานผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือขอสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเป็น
ที่ท าการสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนส่วนหน้าประจ า
ภาคใต้  โดยให้มีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน/ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน และเจรจาประสานความร่วมมือกับสภา
การสาธารณสุขชุมชน ในลักษณะการจัดท า MOU เพ่ือรับมอบ
อ านาจจากสภาฯ/ท างานร่วมกับสภาฯ ในการจัดบริการและ
พัฒนาวิชาการแก่เครือข่ายสมาชิกในส่วนภาคใต้ และการจัด
สอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แต่
หลังการเลือกตั้งกรรมการสภา ในวาระท่ี 2 ที่ผ่านมา ท่าทีของ 
กรรมการชุดใหม่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากผลพวงทางการเมือง
ของสภาฯ 

 8) หลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข
ชุ ม ชนต้ อ ง รั กษ าช่ อ งท า งก า ร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีอยู่และ
เพ่ิมคุณภาพความครอบคลุมของ
การเข้าถึงให้มากขึ้น 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พยายามรักษาช่องทางใน
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีอยู่และเพ่ิมคุณภาพ ความ
ครอบคลุมของการเข้าถึงให้มากขึ้น โดยการจัดท าเพจหลักสูตร
ภายใต้ชื่อว่า “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” เพ่ือเป็น
ช่องทางในการเข้าถึงและติดตามข่าวสารทางวิชาชีพ การเรียน
การสอน และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของหลักสูตร ส่งเสริมและ
สนั บ ส นุ น ให้ นั ก ศึ ก ษ า รุ่ น พ่ี ที่ ก า ลั ง ศึ กษ าอยู่ ก ลั บ ไ ป
ประชาสัมพันธ์และแนะน าหลักสูตรที่โรงเรียนเก่าของนักศึกษา 
จัดตั้งชมรมศิษย์เก่า – ศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งมีการสร้างการ
ยอมรับจากชุมชนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นผ่านการลงพ้ืนที่ของ
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ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
คณาจารย์และนักศึกษาไปท ากิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบริการ
วิชาการให้กับชุมชน ผ่านโครงการสุขภาพสัมพันธ์ และ
โครงการค่ายพัฒนาสุขภาพชุมชน ซึ่งจากการลงพ้ืนที่จัด
กิจกรรมดังกล่าว ท าให้ประชาชนในชุมชนรู้จักหลักสูตรฯ เกิด
การยอมรับและไว้วางใจ ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในหลักสูตร
เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ยังร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทค โน โลยี  มหาวิ ท ย าลั ย ร าชภั ฏส งขลา  จั ดท า กา ร
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบที่ทันสมัยและเข้าถึงกลุ่ม
ผู้สนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งการจัดท าเว็บไซต์แนะน าหลักสูตรโดยมี
การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจทราบบนหน้าเว็บไซต์ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านเพจ Face book งาน
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ที่ใช้ในโครงการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในท้องถิ่น และการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก (Road show) ด้วย 

 9)  แ ม้ ว่ า ห ลั ก สู ต ร ฯ
สามารถด าเนินการก าหนดอาจารย์
ผู้สอนก ากับติดตามและตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้และการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็น
ระบบและชัดเจนสอดคล้องตาม
ผลลั พธ์ ก า ร เ รี ย นรู้ ที่ ห ลั ก สู ต ร
ก าหนดแต่เมื่อพิจารณาการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
งานวิจัยการบริการสังคมและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรายวิชา
ต่าง ๆ ยังมีน้อยและมักเป็นรายวิชา
เดิมและกระบวนการทวนสอบ
ผลลัพธ์ระดับรายวิชายังคงมีความ
หลากหลายและแตกต่างกันไปใน
อาจารย์ผู้สอนแต่ละคน 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีการน าข้อเสนอแนะที่ได้
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการ 
บูรณาการการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการทวนสอบ
ผลลัพธ์ระดับรายวิชา เข้าสู่การประชุมหลักสูตรฯ เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการการบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอน กระบวนการทวนสอบผลลัพธ์ระดับ
รายวิชาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากที่ประชุมมีมติร่วมกันว่า
ในทุกรายวิชาของหลักสูตร ยกเว้นหมวดศึกษาทั่วไปและเลือก
เสรี อาจารย์ผู้สอนทุกคนจะต้องมีการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรายวิชาต่าง ๆ โดยใน 
แต่ละภาคการศึกษาจะมีโครงการร่วมกันเพ่ือเป็นการบูรณา
การทุกรายวิชาเข้าร่วมกันคือ โครงการหลักสูตร ส.บ.บูรณา
การงานสอนกับงานบริ การวิ ชาการในชุ มชนท้องถิ่ น  
แต่เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 
ที่ไม่สามารถน านักศึกษาทั้งหมดออกปฏิบัติการดังกล่าวใน
ชุมชนได้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตก็ยังคงกิจกรรม
ดังกล่าวไว้ แต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์แทน เพ่ือ
ไม่ให้นักศึกษาขาดประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมดังกล่าว
ไป 
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3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 

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

นายวรพล หนูนุน่ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.  การพัฒนา 
    สุขภาพชุมชน 
วท.ม.  การวิจัยและ 
    พัฒนาระบบ    
    สาธารณสุข 
ส.บ.   บริหารงาน            
    สาธารณสุข 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2558 
 

2546 
 
 

2539 

2 นางสาวภชัชนก                 
รัตนกรปรีดา 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.  การพัฒนา           
         สุขภาพชุมชน 
ส.ม.    สาธารณสุข    
         ชุมชน 
วท.บ.  สาธารณสุข        
         ชุมชน 
 
 

มหาวิทยาลยั     
ขอนแก่น 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏยะลา ร่วม
สบทบกับวิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิริน
ธรจังหวัดยะลา 

2560 
 

2553 
 

2545 

3 
 
 

 

นางสาวสุรัตน์สวดี  
แซ่แต ้

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม.  การวิจัยและ
พัฒนาระบบ
สุขภาพ 

วท.บ.  สาธารณสุข  
     ชุมชน 
        (เกียรตินิยม              

    อันดับ 2) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 

2553 
 
 

2551 

4 
 

นางฤดีดาว  
ช่างสาน 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ พย.ม.  การพยาบาล
อนามัยชุมชน 

วท.บ.  การพยาบาล
และผดุง
ครรภ์ 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2542 
 

2525 

5 นางสาวจิตรวี              
เชยชม 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ด.  วิทยาศาสตร์   
         สาธารณสุข  
วท.ม.  จุลชีววิทยา 
 
วท.บ.  อุตสาหกรรม  
         ประมง 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
สถาบนัเทคโนโลยี  
ราชมงคล 

2558 
 

2548 
 

2545 

 

3.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน) 

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

นายวรพล หนูนุน่ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.  การพัฒนา 
    สุขภาพชุมชน 
วท.ม.  การวิจัยและ 
    พัฒนาระบบ    
    สาธารณสุข 
ส.บ.   บริหารงาน            
    สาธารณสุข 

มหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

2558 
 

2546 
 
 

2539 

2 นางสาวภชัชนก                 
รัตนกรปรีดา 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด.  การพัฒนา           
         สุขภาพชุมชน 
ส.ม.    สาธารณสุข    
         ชุมชน 
วท.บ.  สาธารณสุข        
         ชุมชน 
 
 

มหาวิทยาลยั     
ขอนแก่น 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏยะลา ร่วม
สบทบกับวิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิริน
ธรจังหวัดยะลา 

2560 
 

2553 
 

2545 

3 
 
 

 

นางสาวสุรัตน์สวดี  
แซ่แต ้

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม.  การวิจัยและ
พัฒนาระบบ
สุขภาพ 

วท.บ.  สาธารณสุข  
     ชุมชน 
        (เกียรตินิยม              

    อันดับ 2) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
 
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 

2553 
 
 

2551 

4 นางสาวเยาวลักษณ์  
เตี้ยนวน 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ส.ม.    สาธารณสุข    
         ชุมชน 
วท.บ.  การแพทย์  
         แผนไทย    
        (เกียรตินิยม

อันดับ 1) 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2560 
 

2554 

5 นางสาวจิตรวี              
เชยชม 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ด.  วิทยาศาสตร์   
         สาธารณสุข  
วท.ม.  จุลชีววิทยา 
 
วท.บ.  อุตสาหกรรม  
         ประมง 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
สถาบนัเทคโนโลยี  
ราชมงคล 

2558 
 

2548 
 

2545 

 
 4. อาจารย์ผู้สอน  

4.1 อาจารย์ประจ า 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
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ล าดับ อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิการศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1. อ.ดร.วรพล หนูนุ่น ปร.ด.    การพัฒนา
 สุขภาพชุมชน 

วท.ม.    การวิจัยและ
 พัฒนาระบบ 

           สาธารณสุข 
ส.บ.     การบริหาร
 สาธารณสุข 

4953502 
 
 
4953504 
 
 
 
4954110 
 
 
4954507 
 
 
 
4954803 
 
 
4954901 

หลักสถิติและดัชนีชี้
วัดเพ่ืองาน
สาธารณสุข 
กฎหมายและ
จริยธรรมในวิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชน 
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาการ
สาธารณสุข 
หลักการบริหาร 
การจัดบริการ
สาธารณสุข และ
การประกันคุณภาพ 
การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ืองาน
สาธารณสุขชุมชน 
การเตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
และด้านการ
จัดบริการ
สาธารณสุข 

2. อ.ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ปร.ด.    การพัฒนา   
           สุขภาพชุมชน 
ส.ม.     สาธารณสุข
  ชุมชน 
วท.บ.    สาธารณสุข

ชุมชน 

4961401 
 
4962303 
 
 
4952108 
 
4952303 
 
4953309 
 
 
 

การพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาอนามัย
ส่วนบุคคลและ
ครอบครัว 
การวัดและประเมิน
ทางสุขภาพ 
การสาธารณสุขมูล
ฐานแนวใหม่ 
เภสัชสาธารณสุข
และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ 
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิการศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ 

4953403 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

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

4961101 
 
 
4962303 
 
 
4952107 
 
 
4952301 
 
 
4952302 
 
4954206 

กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาเพ่ือ
งานสาธารณสุข 
การพัฒนาอนามัย
ส่วนบุคคลและ
ครอบครัว 
จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาเพ่ืองาน
สาธารณสุข 
อาหารและ
โภชนาการเพ่ืองาน
สาธารณสุข 
สุขภาพการเจริญ
พันธุ์ 
การจัดบริการและ
การดูแลสุขภาพผู้
สูงวัย 

4. อ.เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน ส.ม.     สาธารณสุข
  ชุมชน 
วท.บ.    การแพทย์แผน

ไทย 

4961201 
 
 
4952202 
 
 
4953204 
 
 
 
4954310 

การปฐมพยาบาล
และการดูแล
สุขภาพเบื้องต้น 
การบริบาลปฐมภูมิ
เพ่ืองานสาธารณสุข
ชุมชน 
หลักการตรวจ
ประเมินวินิจฉัย 
และการบ าบัดโรค
เบื้องต้น 
การให้ค าปรึกษา
เพ่ืองานสาธารณสุข
ชุมชน 

5. อ.สุรัตน์สวดี แซ่แต้ วท.ม.    การวิจัยและ
 พัฒนาระบบ
 สุขภาพ 

วท.บ.    สาธารณสุข

4952602 
 
 
 

สุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
เพ่ืองานสาธารณสุข
ชุมชน 
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิการศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ 
ชุมชน 4953505 

 
 
 
4953702 

วิทยาการระบาด
และการประยุกต์
เพ่ืองานสาธารณสุข
ชุมชน 
การสื่อสารเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 
 
 

6. อ.ดร.ฤทัยวรรณ บุญครองชีพ ปร.ด. ชีวเคมี 
วท.ม. ชีวเคมี 
วท.บ. เคมี 

GESC404 สุขภาพทันยุค 

7. อ.ธนพร อิสระทะ วท.ม.   แพทย์แผนไทย
ประยุกต์ 

วท.บ.   การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์ 

GESC404 สุขภาพทันยุค 

8. อ.ดร.บรรจง ทองสร้าง ปร.ด. การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

วท.ม. ฟิสิกส์ 
กศ.บ. ฟิสิกส์ 

GESH209 วัฒนธรรมและ 
อัตลักษณ์ท้องถิ่น
สมัยใหม่ 

9. อ.ชุลีพร ทวีศร ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ 
ศศ.บ.  ประวัติศาสตร์ 

GESS302 ท้องถิ่นของเรา 

10. ผศ.ดร.คันทมาทน์ กาญจนภูมิ ปร.ด.    ชีววิทยา
 โมเลกุล 
           ชีวสารสนเทศ 
วท.ม.    ชีวสารสนเทศ
 สัตววิทยา 
วท.บ.    ชีววิทยา 

4952107 จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาเพ่ืองาน
สาธารณสุข 

11. HAZIAN GARCIA Bachelor of Science 
in Information 
Technology 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 

12. อ.ดร.ณัฏฐิกา บุญรัศมี ปร.ด. ภาษาอังกฤษ
 ศึกษา 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 

13. อ.ชนางลักษณ์ ขุนทอง ศศ.ม. ภาษาไทย 

ศศ.บ. ภาษาไทย 
GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 
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ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิการศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ 

14. 
 
 

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

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 

15. ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย กศ.ม. จิตวิทยาการ
แนะ แนว 

วท.บ. จิตวิทยาและ
การแนะแนว 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์
และการพัฒนาตน 

16. อ.อรวีร์ ปานนาค ศศ.ม.    การสอน    
ภาษาอังกฤษ 

           เป็นภาษา
 นานาชาติ 

ศศ.บ.    ภาษาอังกฤษ 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท างาน 

17. อ.นพมาศ ร่มเกตุ ศษ.ม. สร้างเสริม
สุขภาพ 

วท.บ. การส่งเสริม
สุขภาพเด็ก 

GES0701 อาหารและ
โภชนาการเบื้องต้น 

18. RIZZA CRUZ Bachelor of 
Secondary 
Education/Ma
jor English 

0000401 อบรมภาษาอังกฤษ
ของคณะ 

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิการศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1. อ.ดร.วรพล หนูนุ่น ปร.ด.    การพัฒนา
 สุขภาพชุมชน 

วท.ม.    การวิจัยและ
 พัฒนาระบบ 

           สาธารณสุข 
ส.บ.     การบริหาร
 สาธารณสุข 

4953801 
 
 
 
4953802 
 
 
 
4953503 
 
 
4953506 
 

ชีวสถิติและ
ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
งานสาธารณสุข
ชุมชน 
สัมมนาประเด็น
แนวโน้มส าหรับ
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
เศรษฐศาสตร์
สุขภาพและการ
ประยุกต์ 
การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิการศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ 

4954902 
 
 
 
4954903 
  

การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 
การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพด้านการ
จัดบริการ
สาธารณสุขชุมชน 

2. อ.ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ปร.ด.    การพัฒนา   
           สุขภาพชุมชน 
ส.ม.     สาธารณสุข
  ชุมชน 
วท.บ.    สาธารณสุข

ชุมชน 

4961104 
 
4952402 
 
 
4952304 
4953205 

ประชากรเพ่ืองาน
สาธารณสุข 
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมทาง
สาธารณสุขชุมชน 
อนามัยครอบครัว 
เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพ่ือ
งานสาธารณสุข
ชุมชน 

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

4962304 
 
 
 
4961102 
 
4952305 
 
 
 
4952701 

หลักส่งเสริม
สุขภาพ และการ
ประยุกต์เพ่ืองาน
สาธารณสุขชุมชน 
ชีวเคมีเพ่ืองาน
สาธารณสุข 
หลักส่งเสริม
สุขภาพและการ
ประยุกต์เพ่ืองาน
สาธารณสุขชุมชน 
สารสนเทศสุขภาพ
เพ่ืองานสาธารณสุข
ชุมชน 

4. อ.เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน ส.ม.     สาธารณสุข
  ชุมชน 
วท.บ.    การแพทย์แผน

ไทย 

4952306 
 
 
4952307 

โรคและการป้องกัน
เพ่ืองานสาธารณสุข
ชุมชน 
การดูแลสุขภาพ
ตามภูมิปัญญา
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิการศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ 

ท้องถิ่น 

5. อ.สุรัตน์สวดี แซ่แต้ วท.ม.    การวิจัยและ
 พัฒนาระบบ
 สุขภาพ 

วท.บ.    สาธารณสุข
ชุมชน 

4961103 
 
4962304 
 
 
 
4952305 
 
 
 
4952701 
 
 
4953308 

ระบบสุขภาพและ
การสาธารณสุข 
หลักส่งเสริม
สุขภาพ และการ
ประยุกต์เพ่ืองาน
สาธารณสุขชุมชน 
หลักส่งเสริม
สุขภาพและการ
ประยุกต์เพ่ืองาน
สาธารณสุขชุมชน 
สารสนเทศสุขภาพ
เพ่ืองานสาธารณสุข
ชุมชน 
หลักการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และ
ควบคุมโรคเพ่ืองาน
สาธารณสุขชุมชน 

6. ผศ.ดร.คันทมาทน์ กาญจนภูมิ ปร.ด.    ชีววิทยา
 โมเลกุล 

           ชีวสารสนเทศ 
วท.ม.    ชีวสารสนเทศ

 สัตววิทยา 
วท.บ.    ชีววิทยา 

4961102 ชีวเคมีเพ่ืองาน
สาธารณสุข 

7. อ.พงศกร จงรักษ์ ศศ.ม.  ทัศนศิลป์ : 
ศิลปะ
 สมัยใหม่ 

ศศ.บ.  ทัศนศิลป ์

4961202 การประยุกต์ใช้งาน
ศิลปะเพ่ือการ
พัฒนาสุขภาพ
ชมุชน 

8. อ.ดร.จีรนันท์ แก้วมา ค.ด.  สุขศึกษาและ
 พลศึกษา 

ค.ม.   สุขศึกษา 
วท.บ.   วิทยาศาสตร์

 การกีฬา 

1001809 เพศศึกษารอบด้าน 

9. อ.ยุวดี เพ็ชรสงคราม ศศ.ม.    การจัดการ
 โรงแรม และ
 การท่องเที่ยว 

บธ.บ.    การจัดการ

3623120 การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 
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ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิการศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ 
 ท่องเที่ยว 

10. ผศ.ฮัสนีดา สมาอูน ศศ.ม.   ภาษามลาย ู
ศศ.บ.    ภาษามลาย ู

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์ 

11. อ.ดร.นิรัญญา บุญติ้น ปร.ด.  เทคโนโลยชีีว 
 ภาพ 

วท.ม.  เทคโนโลยชีี
 ภาพ 

วท.บ.   เทคโนโลยชีีว 
 ภาพ 

GESH207 ลับ ลวง หลอก 
ทางไซเบอร์ 

12. อ.ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ วท.ม.  คณิตศาสตร์
 และสถิต ิ

วท.บ.  ศึกษาศาสตร ์

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 

13. อ.ยุพดี อินทสร วท.ม.  วิทยาการ
 คอมพิวเตอร์ 

วท.บ.  วิทยาการ
 คอมพิวเตอร์ 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 

14. อ.ดร.เพชร รองพล ปร.ด.  เทคโนโลยี
 การศึกษา 

ศษ.ม.    เทคโนโลยี
 การศึกษา 

ศศ.บ.    เทคโนโลยี
 การศึกษา 

GESH201 ทักษะชีวิต 

15. อ.อริศรา สุขขวัญ ศศ.ม.  การสอน
 ภาษาอังกฤษ
 เป็นภาษา
 นานาชาต ิ

ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิต
ฝัน 

16. อ.อรวีร์ ปานนาค ศศ.ม.    การสอน    
 ภาษาอังกฤษ 

           เป็นภาษา
 นานาชาต ิ

ศศ.บ.    ภาษาอังกฤษ 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิต
ฝัน 

17. อ.มณี อินทพันธ์ ศศ.ม.  การสอน
 ภาษาอังกฤษ
 เป็นภาษา
 นานาชาต ิ

ศศ.บ.  ภาษาอังกฤษ 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลก
ปัจจุบัน 
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ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิการศึกษา รายวิชาที่รับผิดชอบ 

1. อ.ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ปร.ด.    การพัฒนา   
           สุขภาพชุมชน 
ส.ม.     สาธารณสุข
  ชุมชน 
วท.บ.    สาธารณสุข

ชุมชน 

4952303 
 
 

การสาธารณสุขมูล
ฐานแนวใหม่ 

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

4952107 
 
 
 

จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาเพ่ืองาน
สาธารณสุข 
 
 

3. อ.เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน ส.ม.     สาธารณสุข
  ชุมชน 
วท.บ.    การแพทย์แผน

ไทย 

4951601 
 
 
 

สุขภาพจิตเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

 

4.2 อาจารย์พิเศษ 

ไม่มี 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1    การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย   
  สกอ. 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  : อาจารย์สุรัตน์สวดี  แซ่แต้ โทรศัพท์  : 082-4318426 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : นางสุณี  เพ็ชรนิล โทรศัพท์ : 087-2979404 
การจัดเก็บข้อมูล   : ปีการศึกษา 2564  

 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

  1.จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เกณฑ์ระดับปริญญาตรี 
 ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 ท่าน ได้แก่  

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

        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564
เพียงหลักสูตรเดียวไม่ประจ าหลักสูตรอ่ืนอีกและอยู่ประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
ไว้ 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1-1-01  รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 
รายละเอียดของหลักสูตร 

1.1-1-02  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 

1.1-1-03  รายงานสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ครั้งที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 

1.1-1-04  หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการ
สาธารณสุขชุมชน 

1.1-1-05 เอกสารรับรองหลักสูตรจากระบบ CHECO ออนไลน์ 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 23 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

  2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เกณฑ์ระดับปริญญาตรี 
 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 3 ท่าน คือ  
ดร.วรพล หนูนุ่น, ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา และ ดร.จิตรวี เชยชม และระดับ
ปริญญาโท จ านวน 2 ท่าน คือ นางสาวสุรัตน์สวดี แซ่แต้ และนางสาว 
เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดมีคุณวุฒิใน
สาขาที่ตรงและสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลังครบทุกคน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดไว้ โดยในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการดังนี้ 
1. ดร.วรพล หนูนุ่น 
วรพล หนูนุ่น, แอซะห์ สะมะแอ, วีระศักดิ์ เดชอรัญ, ตอยยีบะห์ อีนะแร และ 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา. (2565). ประสิทธิผลของการใช้น้ ามันปาล์ม

ชุบเพื่อป้องกันแมลงวันตอมปลาระหว่างการตากแห้ง. ใน ฐิติพงศ

เครือหงส์ (บ.ก.), การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 

ประจ าปี 2565 (หน้า 733-742). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎสุราษฎร์ธาน.ี 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา, จันทร์จิรา สิทธิโชค, มะลิวรรณ แก้วรัตนะ, ธมนวรรณ 

สุวรรณรัตน์ และ วรพล หนูนุ่น. (2565). พฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. ใน 

ชเวง สารคลอง (บ.ก.), การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์

สุขภาพ” (หน้า 785-792). สกลนคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. 
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ภัชชนก รัตนกรปรีดา, วรพล หนูนุ่น, ศิริรัตน์ จุลกิจ และ กฤษเนตร  

เกษสระ. (2564). การพัฒนาเครื่องดักจับแมลงวันส าหรับผู้

ประกอบอาชีพขายเนื้อ. ใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (บ.ก.), การประชุมวิชาการด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การขับเคลื่อน

พหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน” (หน้า 404-412). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่. 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา, วรพล หนูนุ่น, ฟาตีฮะ อาบู และ กฤษเนตร เกษสระ. 

(2564). การพัฒนากับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติส าหรับ

ร้านอาหาร. ใน เนตรชนก จันทร์สว่าง (บ.ก.), การประชุมวิชาการ

และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (หน้า 57-63). มหาสารคาม: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

สุกัญญา บูอีต า, ภัชชนก รัตนกรปรีดา และ วรพล หนูนุ่น. (2564). การรับรู้

ความเสี่ยงทางสุขภาพของคนชายแดนไทย – มาเลเซีย. ใน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (บ.ก.), การ

ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 20 “UNIVERSITY 

ENGAGEMENT” (หน้า 43-53). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา. 

วรพล หนูนุ่น, เพ็ญนภา วิบูลย์พันธ์, และ ภัชชนก รัตนกรปรีดา. (2564). 

ประสิทธิผลของการสวดมนต์เพ่ือช่วยในการนอนหลับของผู้สูงอายุ

ในต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา. ใน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (บ.ก.), การ

ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 20 “UNIVERSITY 

ENGAGEMENT” (หน้า 103-115). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา. 

วรพล หนูนุ่น, มูฮัมมัดอัฟฟาน สือแม, และ อนุมัติ เดชนะ. (2564). ชุมชน

กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยู

วีแบบเคลื่อนที่ ปลอดภัย และต้นทุนต่ า. ใน คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (บ.ก.), การประชุมวิชาการการ
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พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 20 “UNIVERSITY ENGAGEMENT” 

(หน้า 147-161). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. 

2. ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
วรพล หนูนุ่น, แอซะห์ สะมะแอ, วีระศักดิ์ เดชอรัญ, ตอยยีบะห์ อีนะแร และ 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา. (2565). ประสิทธิผลของการใช้น้ ามันปาล์ม

ชุบเพื่อป้องกันแมลงวันตอมปลาระหว่างการตากแห้ง. ใน ฐิติพงศ

เครือหงส์ (บ.ก.), การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 

ประจ าปี 2565 (หน้า 733-742). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎสุราษฎร์ธาน.ี 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา, จันทร์จิรา สิทธิโชค, มะลิวรรณ แก้วรัตนะ, ธมนวรรณ 

สุวรรณรัตน์ และ วรพล หนูนุ่น. (2565). พฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. ใน 

ชเวง สารคลอง (บ.ก.), การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์

สุขภาพ” (หน้า 785-792). สกลนคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา, วรพล หนูนุ่น, ศิริรัตน์ จุลกิจ และ กฤษเนตร เกษ

สระ. (2564). การพัฒนาเครื่องดักจับแมลงวันส าหรับผู้ประกอบ

อาชีพขายเนื้อ. ใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (บ.ก.), การประชุมวิชาการด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การขับเคลื่อน

พหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน” (หน้า 404-412). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่. 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา, วรพล หนูนุ่น, ฟาตีฮะ อาบู และ กฤษเนตร เกษสระ. 

(2564). การพัฒนากับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติส าหรับ

ร้านอาหาร. ใน เนตรชนก จันทร์สว่าง (บ.ก.), การประชุมวิชาการ

และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (หน้า 57-63). มหาสารคาม: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 26 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

สุกัญญา บูอีต า, ภัชชนก รัตนกรปรีดา และ วรพล หนูนุ่น. (2564). การรับรู้

ความเสี่ยงทางสุขภาพของคนชายแดนไทย – มาเลเซีย. ใน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (บ.ก.), การ

ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 20 “UNIVERSITY 

ENGAGEMENT” (หน้า 43-53). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา. 

วรพล หนูนุ่น, เพ็ญนภา วิบูลย์พันธ์, และ ภัชชนก รัตนกรปรีดา. (2564). 

ประสิทธิผลของการสวดมนต์เพ่ือช่วยในการนอนหลับของผู้สูงอายุ

ในต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา. ใน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (บ.ก.), การ

ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 20 “UNIVERSITY 

ENGAGEMENT” (หน้า 103-115). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา. 

3. นางสาวสุรัตน์สวดี แซ่แต้ 
สุรัตน์สวดี แซ่แต้, กัลยรัตน์ ไหมจ้าย, สุนิสา มาเส็ม และจิตรวี เชยชม. 

(2565). ความมั่นใจในการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชนของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอนาหม่อม จังหวัด

สงขลา. ใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎร์ธานี (บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7, 10-11 มีนาคม 2565 (หน้า 831 

- 839). สุราษฎร์ธานี:  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

สุรัตน์สวดี แซ่แต้, เกศราพร อินทะรัตน์, มัญฑิตา คงกรุต และจิตรวี เชยชม. 

(2565). คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. ใน คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

(บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 

7, 10-11 มีนาคม 2565 (หน้า 840 - 846). สุราษฎร์ธานี:  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี. 
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จิตรวี เชยชม, สุนันทา สุกใส, นฤทธิ์ ยอดนวล และสุรัตน์สวดี แซ่แต้. 

(2565). พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงจากการท านา. ใน คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

(บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 

7, 10-11 มีนาคม 2565 (หน้า 814 - 823). สุราษฎร์ธานี:  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี. 

จิตรวี เชยชม, กัสตีนา ชโูว, มริณา แดงงาม และสุรัตน์สวดี แซ่แต้. (2565). 

อุปสรรคในการท างานคุ้มครองผู้บริโภคของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูล. ใน คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (บ.ก.), รายงานสืบ

เนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7, 10-11 

มีนาคม 2565 (หน้า 824 - 830). สุราษฎร์ธานี:  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุราษฎร์ธานี. 

สุรัตน์สวดี แซ่แต้, ชฎามาศ เพชรแก้ว, แพรวพรรณ ครวญหา และจิตรวี 

เชยชม. (2565). พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของประชากรกลุ่ม

เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ในต าบลนาหม่อม อ าเภอนา

หม่อม จังหวัดสงขลา. ใน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (บ.ก.), 

รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ “Strategies 

for Managing Social and Technological Disruption: กล

ยุทธ์ส าหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและ

เทคโนโลยี” ครั้งที่ 12, 25 กุมภาพันธ์ 2564  (หน้า 34 - 40). 

นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 

จิตรวี เชยชม, สุไรยา แดงแสง, ธัญลักษณ์ หมานดาโต๊ะ และสุรัตน์สวดี 

แซ่แต้. (2565). การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในพ้ืนที่

ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. ใน วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคใต้ (บ.ก.), รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “Strategies for Managing Social and 

Technological Disruption: กลยุทธ์ส าหรับการจัดการกับ

ความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี” ครั้งที่ 12, 25 
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กุมภาพันธ์ 2564 (หน้า 28 - 33). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคใต้. 

4. อาจารย์เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน 
เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน, ฟาตีฮะ ยาประจันทร์ และวัชราภรณ์ พัทคัน. (2565). 

คุณภาพชีวิตและความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ 

ในต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล. ใน คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี (บ.ก.), รายงานสืบ

เนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7, 10 – 11 

มีนาคม 2565 (หน้า 856 – 864). สุราษฏร์ธานี:  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุราษฏร์ธาน.ี 

เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน, และปาณิตา พรหมวิจิตร์. (2565). ภูมิปัญญาการ

รักษาความเจ็บป่วยของหมอพื้นบ้านในชุมชนบ้านทุ่งขม้ิน อ าเภอทุ่ง

หว้า จังหวัดสตูล. ใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฏร์ธานี (บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การประชุม

วิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7, 10 – 11 มีนาคม 2565 (หน้า 

801 – 813). สุราษฏร์ธานี:  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธ์านี. 

เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน, และยามีละฮ โดะแวมะ. (2564). การบริโภคอาหารท

องถิ่นของผูสูงอายุมุสลิมในเขตสามจังหวัดชายแดนใต  ใน คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (บ.ก.), 

รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 

6, 1 – 2 เมษายน 2564 (หน้า 1,061 – 1,071). สงขลา:  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน, และขนิษฐา ศรีสุข. (2564). การดูแลสุขภาพมารดา

หลังคลอดตามวิถีมุสลิมใหม่ ในต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธวิาส. ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล (บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1, 16 มีนาคม 2564 (หน้า 238 - 

249). นครราชสีมา:  มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล. 
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5. ดร.จิตรวี เชยชม 
จิตรวี เชยชม, สุนันทา สุกใส, นฤทธิ์ ยอดนวล และสุรัตน์สวดี แซ่แต้. 

(2565). พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงจากการท านา. ใน คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

(บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 

7, 10-11 มีนาคม 2565 (หน้า 814 - 823). สุราษฎร์ธานี:  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี. 

จิตรวี เชยชม, กัสตีนา ชโูว, มริณา แดงงาม และสุรัตน์สวดี แซ่แต้. (2565). 

อุปสรรคในการท างานคุ้มครองผู้บริโภคของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูล. ใน คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (บ.ก.), รายงานสืบ

เนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7, 10-11 

มีนาคม 2565 (หน้า 824 - 830). สุราษฎร์ธานี:  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุราษฎร์ธานี. 

สุรัตน์สวดี แซ่แต้, กัลยรัตน์ ไหมจ้าย, สุนิสา มาเส็ม และจิตรวี เชยชม. 

(2565). ความมั่นใจในการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชนของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอนาหม่อม จังหวัด

สงขลา. ใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎร์ธานี (บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7, 10-11 มีนาคม 2565 (หน้า 831 

- 839). สุราษฎร์ธานี:  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

สุรัตน์สวดี แซ่แต้, เกศราพร อินทะรัตน์, มัญฑิตา คงกรุต และจิตรวี เชยชม. 

(2565). คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. ใน คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

(บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 

7, 10-11 มีนาคม 2565 (หน้า 840 - 846). สุราษฎร์ธานี:  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

จิตรวี เชยชม, สุไรยา แดงแสง, ธัญลักษณ์ หมานดาโต๊ะ และสุรัตน์สวดี 

แซ่แต้. (2565). การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในพ้ืนที่

ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. ใน วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคใต้ (บ.ก.), รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “Strategies for Managing Social and 

Technological Disruption: กลยุทธ์ส าหรับการจัดการกับ

ความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี” ครั้งที่ 12, 25 

กุมภาพันธ์ 2564 (หน้า 28 - 33). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคใต้. 

  นอกจากนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ยังมีอาจารย์ที่มี

ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการด้วยจ านวน 2 คน คือ ดร.วรพล หนูนุ่น และ 

ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ซึ่งเคยปฏิบัติงานในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลา 18 ปี และ 7 ปีตามล าดับ ซึ่ง

เป็นไปตามข้อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรทางวิชาชีพ 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1-2-01  รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 
รายละเอียดของหลักสูตร 

1.1-2-02  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 

1.1-2-03  รายงานสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ครั้งที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 

1.1-2-04  หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการ
สาธารณสุขชุมชน 

1.1-2-05 เอกสารรับรองหลักสูตรจากระบบ CHECO ออนไลน์ 
1.1-2-06   ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์ระดับปริญญาตรี 
 คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน มีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้
มากกว่า 1 หลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 มีอาจารย์ประจ า
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

หลักสูตรเป็นชุดเดียวกันกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 3 ท่าน คือ ดร.วรพล หนูนุ่น ,  
ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา และ ดร.จิตรวี เชยชม และระดับปริญญาโท 
จ านวน 2 ท่าน คือ นางสาวสุรัตน์สวดี แซ่แต้ และนางสาวเยาวลักษณ์  
เตี้ยนวน ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดมีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงและ
สัมพันธ์กบัสาขาท่ีเปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการใน
รอบ 5 ปีย้อนหลังครบทุกคน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยใน
ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการดังนี้ 
1. ดร.วรพล หนูนุ่น 
วรพล หนูนุ่น, แอซะห์ สะมะแอ, วีระศักดิ์ เดชอรัญ, ตอยยีบะห์ อีนะแร และ 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา. (2565). ประสิทธิผลของการใช้น้ ามันปาล์ม

ชุบเพื่อป้องกันแมลงวันตอมปลาระหว่างการตากแห้ง. ใน ฐิติพงศ

เครือหงส์ (บ.ก.), การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 

ประจ าปี 2565 (หน้า 733-742). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎสุราษฎร์ธาน.ี 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา, จันทร์จิรา สิทธิโชค, มะลิวรรณ แก้วรัตนะ, ธมนวรรณ 

สุวรรณรัตน์ และ วรพล หนูนุ่น. (2565). พฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. ใน 

ชเวง สารคลอง (บ.ก.), การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์

สุขภาพ” (หน้า 785-792). สกลนคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา, วรพล หนูนุ่น, ศิริรัตน์ จุลกิจ และ กฤษเนตร  

เกษสระ. (2564). การพัฒนาเครื่องดักจับแมลงวันส าหรับผู้

ประกอบอาชีพขายเนื้อ. ใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (บ.ก.), การประชุมวิชาการด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การขับเคลื่อน

พหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน” (หน้า 404-412). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่. 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา, วรพล หนูนุ่น, ฟาตีฮะ อาบู และ กฤษเนตร เกษสระ. 

(2564). การพัฒนากับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติส าหรับ

ร้านอาหาร. ใน เนตรชนก จันทร์สว่าง (บ.ก.), การประชุมวิชาการ

และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (หน้า 57-63). มหาสารคาม: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

สุกัญญา บูอีต า, ภัชชนก รัตนกรปรีดา และ วรพล หนูนุ่น. (2564). การรับรู้

ความเสี่ยงทางสุขภาพของคนชายแดนไทย – มาเลเซีย. ใน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (บ.ก.), การ

ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 20 “UNIVERSITY 

ENGAGEMENT” (หน้า 43-53). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา. 

วรพล หนูนุ่น, เพ็ญนภา วิบูลย์พันธ์, และ ภัชชนก รัตนกรปรีดา. (2564). 

ประสิทธิผลของการสวดมนต์เพ่ือช่วยในการนอนหลับของผู้สูงอายุ

ในต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา. ใน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (บ.ก.), การ

ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 20 “UNIVERSITY 

ENGAGEMENT” (หน้า 103-115). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา. 

วรพล หนูนุ่น, มูฮัมมัดอัฟฟาน สือแม, และ อนุมัติ เดชนะ. (2564). ชุมชน

กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยู

วีแบบเคลื่อนที่ ปลอดภัย และต้นทุนต่ า. ใน คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (บ.ก.), การประชุมวิชาการการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 20 “UNIVERSITY ENGAGEMENT” 

(หน้า 147-161). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. 

2. ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
วรพล หนูนุ่น, แอซะห์ สะมะแอ, วีระศักดิ์ เดชอรัญ, ตอยยีบะห์ อีนะแร และ 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา. (2565). ประสิทธิผลของการใช้น้ ามันปาล์ม

ชุบเพื่อป้องกันแมลงวันตอมปลาระหว่างการตากแห้ง. ใน ฐิติพงศ

เครือหงส์ (บ.ก.), การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประจ าปี 2565 (หน้า 733-742). สุราษฎร์ธานี: มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎสุราษฎร์ธาน.ี 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา, จันทร์จิรา สิทธิโชค, มะลิวรรณ แก้วรัตนะ, ธมนวรรณ 

สุวรรณรัตน์ และ วรพล หนูนุ่น. (2565). พฤติกรรมการดูแลตนเอง

ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. ใน 

ชเวง สารคลอง (บ.ก.), การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์

สุขภาพ” (หน้า 785-792). สกลนคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา, วรพล หนูนุ่น, ศิริรัตน์ จุลกิจ และ กฤษเนตร เกษ

สระ. (2564). การพัฒนาเครื่องดักจับแมลงวันส าหรับผู้ประกอบ

อาชีพขายเนื้อ. ใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (บ.ก.), การประชุมวิชาการด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การขับเคลื่อน

พหุวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน” (หน้า 404-412). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่. 

ภัชชนก รัตนกรปรีดา, วรพล หนูนุ่น, ฟาตีฮะ อาบู และ กฤษเนตร เกษสระ. 

(2564). การพัฒนากับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติส าหรับ

ร้านอาหาร. ใน เนตรชนก จันทร์สว่าง (บ.ก.), การประชุมวิชาการ

และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (หน้า 57-63). มหาสารคาม: 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

สุกัญญา บูอีต า, ภัชชนก รัตนกรปรีดา และ วรพล หนูนุ่น. (2564). การรับรู้

ความเสี่ยงทางสุขภาพของคนชายแดนไทย – มาเลเซีย. ใน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (บ.ก.), การ

ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 20 “UNIVERSITY 

ENGAGEMENT” (หน้า 43-53). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา. 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

วรพล หนูนุ่น, เพ็ญนภา วิบูลย์พันธ์, และ ภัชชนก รัตนกรปรีดา. (2564). 

ประสิทธิผลของการสวดมนต์เพ่ือช่วยในการนอนหลับของผู้สูงอายุ

ในต าบลกระแสสินธุ์ อ าเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา. ใน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (บ.ก.), การ

ประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 20 “UNIVERSITY 

ENGAGEMENT” (หน้า 103-115). สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตสงขลา. 

3. นางสาวสุรัตน์สวดี แซ่แต้ 
สุรัตน์สวดี แซ่แต้, กัลยรัตน์ ไหมจ้าย, สุนิสา มาเส็ม และจิตรวี เชยชม. 

(2565). ความมั่นใจในการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชนของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอนาหม่อม จังหวัด

สงขลา. ใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ

ราษฎร์ธานี (บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7, 10-11 มีนาคม 2565 (หน้า 831 

- 839). สุราษฎร์ธานี:  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

สุรัตน์สวดี แซ่แต้, เกศราพร อินทะรัตน์, มัญฑิตา คงกรุต และจิตรวี เชยชม. 

(2565). คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. ใน คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

(บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 

7, 10-11 มีนาคม 2565 (หน้า 840 - 846). สุราษฎร์ธานี:  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี. 

จิตรวี เชยชม, สุนันทา สุกใส, นฤทธิ์ ยอดนวล และสุรัตน์สวดี แซ่แต้. 

(2565). พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงจากการท านา. ใน คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

(บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 

7, 10-11 มีนาคม 2565 (หน้า 814 - 823). สุราษฎร์ธานี:  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี. 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

จิตรวี เชยชม, กัสตีนา ชโูว, มริณา แดงงาม และสุรัตน์สวดี แซ่แต้. (2565). 

อุปสรรคในการท างานคุ้มครองผู้บริโภคของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูล. ใน คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (บ.ก.), รายงานสืบ

เนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7, 10-11 

มีนาคม 2565 (หน้า 824 - 830). สุราษฎร์ธานี:  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสุราษฎร์ธานี. 

สุรัตน์สวดี แซ่แต้, ชฎามาศ เพชรแก้ว, แพรวพรรณ ครวญหา และจิตรวี 

เชยชม. (2565). พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของประชากรกลุ่ม

เสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ในต าบลนาหม่อม อ าเภอนา

หม่อม จังหวัดสงขลา. ใน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (บ.ก.), 

รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ “Strategies 

for Managing Social and Technological Disruption: กล

ยุทธ์ส าหรับการจัดการกับความพลิกผันทางสังคมและ

เทคโนโลยี” ครั้งที่ 12, 25 กุมภาพันธ์ 2564  (หน้า 34 - 40). 

นครศรีธรรมราช: วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้. 

จิตรวี เชยชม, สุไรยา แดงแสง, ธัญลักษณ์ หมานดาโต๊ะ และสุรัตน์สวดี 

แซ่แต้. (2565). การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในพ้ืนที่

ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. ใน วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคใต้ (บ.ก.), รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “Strategies for Managing Social and 

Technological Disruption: กลยุทธ์ส าหรับการจัดการกับ

ความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี” ครั้งที่ 12, 25 

กุมภาพันธ์ 2564 (หน้า 28 - 33). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัย

เทคโนโลยีภาคใต้. 

4. อาจารย์เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน 
เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน, ฟาตีฮะ ยาประจันทร์ และวัชราภรณ์ พัทคัน. (2565). 

คุณภาพชีวิตและความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ 
ในต าบลสาคร อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล. ใน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี (บ.ก.), รายงานสืบ
เนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7, 10 – 11 
มีนาคม 2565 (หน้า 856 – 864). สุราษฏร์ธานี:  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฏร์ธาน.ี 

เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน, และปาณิตา พรหมวิจิตร์. (2565). ภูมิปัญญาการ
รักษาความเจ็บป่วยของหมอพื้นบ้านในชุมชนบ้านทุ่งขม้ิน อ าเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล. ใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฏร์ธานี (บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7, 10 – 11 มีนาคม 2565 (หน้า 
801 – 813). สุราษฏร์ธานี:  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธ์านี. 

เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน, และยามีละฮ โดะแวมะ. (2564). การบริโภคอาหารท
องถิ่นของผูสูงอายุมุสลิมในเขตสามจังหวัดชายแดนใต  ใน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (บ.ก.), 
รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 
6, 1 – 2 เมษายน 2564 (หน้า 1,061 – 1,071). สงขลา:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน, และขนิษฐา ศรีสุข. (2564). การดูแลสุขภาพมารดา
หลังคลอดตามวิถีมุสลิมใหม่ ในต าบลกะลุวอเหนือ อ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธวิาส. ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล (บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1, 16 มีนาคม 2564 (หน้า 238 - 
249). นครราชสีมา:  มหาวิทยาลัยวงษ์เชาวลิตกุล. 

5. ดร.จิตรวี เชยชม 
จิตรวี เชยชม, สุนันทา สุกใส, นฤทธิ์ ยอดนวล และสุรัตน์สวดี แซ่แต้. 

(2565). พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงจากการท านา. ใน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
(บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 
7, 10-11 มีนาคม 2565 (หน้า 814 - 823). สุราษฎร์ธานี:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์าน.ี 

จิตรวี เชยชม, กัสตีนา ชโูว, มริณา แดงงาม และสุรัตน์สวดี แซ่แต้. (2565). 
อุปสรรคในการท างานคุ้มครองผู้บริโภคของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสตูล. ใน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (บ.ก.), รายงานสืบ
เนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 37 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7, 10-11 
มีนาคม 2565 (หน้า 824 - 830). สุราษฎร์ธานี:  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี. 

สุรัตน์สวดี แซ่แต้, กัลยรัตน์ ไหมจ้าย, สุนิสา มาเส็ม และจิตรวี เชยชม. 
(2565). ความม่ันใจในการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอนาหม่อม จังหวัด
สงขลา. ใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี (บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 7, 10-11 มีนาคม 2565 (หน้า 831 
- 839). สุราษฎร์ธานี:  มหาวทิยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 

สุรัตน์สวดี แซ่แต้, เกศราพร อินทะรัตน์, มัญฑิตา คงกรุต และจิตรวี เชยชม. 
(2565). คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. ใน คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
(บ.ก.), รายงานสืบเนื่องจาก การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 
7, 10-11 มีนาคม 2565 (หน้า 840 - 846). สุราษฎร์ธานี:  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี. 

จิตรวี เชยชม, สุไรยา แดงแสง, ธัญลักษณ์ หมานดาโต๊ะ และสุรัตน์สวดี 
แซ่แต้. (2565). การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในพ้ืนที่
ต าบลก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา. ใน วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ (บ.ก.), รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “Strategies for Managing Social and 
Technological Disruption: กลยุทธ์ส าหรับการจัดการกับ
ความพลิกผันทางสังคมและเทคโนโลยี” ครั้งที่ 12, 25 
กุมภาพันธ์ 2564 (หน้า 28 - 33). นครศรีธรรมราช: วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้. 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1-3-01  รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 
รายละเอียดของหลักสูตร 

1.1-3-02  ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 

1.1-3-03  รายงานสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ครั้งที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 

1.1-3-04  หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการ
สาธารณสุขชุมชน 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

1.1-3-05 เอกสารรับรองหลักสูตรจากระบบ CHECO ออนไลน์ 
1.1-3-06   ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
เกณฑ์ระดับปริญญาตรี 

 อาจารย์ประจ า 
คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า

กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน หากเป็นอาจารผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีได ้

 อาจารย์พิเศษ 
คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมี

ประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
และ 2564 จ านวนทั้งสิ้น 38 คน แบ่งเป็นภาคเรียนที่ 1 จ านวน 18 คน ภาคเรียน
ที่ 2 จ านวน 17 คน และภาคเรียนที่ 3 จ านวน 3 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิขั้น
ต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวน 37 คน และเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน จ านวน 1 คน โดย
อาจารย์ท่านดังกล่าวเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ ที่คณะจัดให้สอนภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่  3 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยไม่นับหน่วยกิต จึงถือว่ามีอาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่
สอนนักศึกษาในหลักสูตรฯ มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1-4-01   สรุปรายชื่ออาจารย์ ผู้สอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

  10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
เกณฑ์ระดับปริญญาตรี 
 ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อย 
ทุก ๆ 5 ป ี
ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตร
ปรับปรุง พุทธศักราช 2564 เป็นหลักสูตรที่ปรับปรุงมาจากหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ซึ่ งผ่านการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 และได้รับการพิจารณา
เห็นชอบหลักสูตรจากสภาการสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564  
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ซึ่งได้ท าการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 เป็นปีการศึกษาแรก  
โดยเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดคือต้องไม่เกิน 5 ปี  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ก็มีวางแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ตามห้วงเวลาที่ก าหนดเพื่อให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1-5-01 แผนการปรับปรุงหลักสูตร 
1.1-5-02   คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
1.1-5-03  มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560  
1.1-5-04  มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาชา

วิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตูรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 
 1.1-5-05 รายงานสรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ครั้งที่ 6/2563 วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 
1.1-5.06 หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการ
 สาธารณสุขชุมชน 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
สกอ. 

ผ่าน 
 ผา่น 
 ไม่ผ่าน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

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 : อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา โทรศัพท์  :  096-0945291 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสุณี เพ็ชรนิล   โทรศัพท์  :  087-2979404 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 
 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประเด็นเป้าหมาย :  
หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมี
คุณวุฒิตรงตามท่ีระบุใน มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน 
ผลการด าเนินงาน :  
- มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา มีการส ารวจและวางแผนระยะยาวเพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร ทั้งมาตรฐานตามก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ที่สภาการสาธารณสุขชุมชนได้ให้การ
รับรอง ซึ่งมีพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 เป็นแม่บท และไม่กระทบกับ
แผนการด าเนินงานของหลักสูตร โดยพิจารณาจากกรอบอัตราก าลัง แผนพัฒนาตนเอง (การลาศึกษาต่อ) 
และการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอรับการสนับสนุนจัดสรร
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาและเมื่อได้รับการจัดสรรแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก็จะ
ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และในประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 หมวดที่ 1 ข้อ 6 เรื่องของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 และตรงกับข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่าง
น้อย และต้องจบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตซึ่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะมอบหมายให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกอาจารย์ตามล าดับดังนี้ 

1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิการศึกษา ผล
การศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วแจ้งไปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือด าเนินการในล าดับต่อไป 
        2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ตามคุณสมบัติที่หลักสูตรก าหนด 
และด าเนินการคัดเลือกอาจารย์โดยการสอบทั้งสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน  ซึ่งมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏสงขลา จะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบทุกขั้นตอน และมอบหมายให้หลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนเช่นเดียวกัน อาทิเช่น การออกข้อสอบข้อเขียน  การ
สอบสัมภาษณ์ และการสอบสอน 

3. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น และน า
ข้อสรุปที่ได้ส่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเพ่ือประกาศผลการคัดเลือกต่อไป 

ส่วนระบบการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการวางระบบการ
ด าเนินงานเพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ดังนี้ 

1. กรณีที่มีการยกร่างหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่
ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบุรายละเอียดต่างๆ อาทิเช่น ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง
วิชาการ คุณวุฒิ-สาขา สถาบันการศึกษา และปีที่ส าเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) อย่างชัดเจน แล้วเสนอไปยังฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือเสนอขออนุมัติหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา และส่งต่อไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือขอรับการรับรองหลักสูตร 

2. กรณีท่ีหลักสูตรก าลังด าเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่ และจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรต้องด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามแบบฟอร์ม
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) โดยจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มา
ทดแทนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เช่นเดียวกัน แล้วเสนอไปยังฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 3. กรณีมีอาจารย์ใหม่เข้ามาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จะมีการ
เตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่ โดยการปฐมนิเทศและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยู่เดิมเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยง ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับรายละเอียดและการ
ด าเนินงานของหลักสูตร เพ่ือให้กลไกการด าเนินงานของหลักสูตรไปเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้หลักสูตรยังเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยู่เดิม
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถท างานตาม
ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก และท าผลงานทางวิชาการและวิจัย ตลอดจนพัฒนาความสามารถและความเชี่ยวชาญในศาสตร์ 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนทั้งจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เช่น การ
สนับสนุนการลาศึกษาต่อของอาจารย์ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการท าผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 
ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ท าผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือการสนับสนุนให้ไปราชการ  ทั้งการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาและต่อยอดองค์
ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้กับตนเอง 
 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรไม่มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิม อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังเป็นกรรมการชุดเดิมที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานของหลักสูตร 
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- มีการประเมินกระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มี

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีอยู่เดิมจากปีการศึกษา 2560 ทั้ง 5 คน ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาการสาธารณสุขชุมชน 
คือ อาจารย์ทุกคนมีวุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่าปริญญาโทด้านการสาธารณสุขศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่
สัมพันธ์กันและอยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร  

เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 (มคอ.1) ฉบับที่สภาให้การรับรองเมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2562  กล่าวถึงการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาต้องจัดอัตราส่วนของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalence Student : FTES) ไม่เกิน 1 : 12 และ
อัตราส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา สัดส่วนวุฒิการศึกษาของ
ผู้สอนที่ไม่ปฏิบัติงานประจ าในขณะสอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา ไม่เกิน 1 : 10 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม
ที่ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 
2562 ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๔๑ ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ในข้อ ๒๓ 
สถาบันการศึกษาต้องจัดอัตราส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time 
Equivalence Student : FTES) ไม่เกิน 1 : 8  ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564 นั้น จ านวนนักศึกษาภาคปกติ 
จ านวน 313 คน ดังนั้นอัตราส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อนักศึกษาภาคปกติ และอัตราส่วนของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาภาคปกติมีค่าเท่ากัน คือ 1:62.6 คน ลดลง
จากปีการศึกษา 2563 ที่เท่ากับ 1:68 คน แต่ก็ยังคงมีความสุ่มเสี่ยงที่หลักสูตรจะไปเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพในอนาคตหากไม่มีอาจารย์เพ่ิมเข้ามา  

ส าหรับศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
       1. ด้านความจ าเป็นต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เพียงพอเหมาะสม ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราส่วนอาจารย์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 (มคอ.1) ฉบับที่สภาให้การรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2562 โดยสถาบันการศึกษาต้องจัดอัตราส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(Full Time Equivalence Student : FTES) ไม่เกิน 1 : 12  และอัตราส่วนของอาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่
ผู้สอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษาสัดส่วนวุฒิการศึกษาของผู้สอน ที่ไม่ปฏิบัติงานประจ าในขณะสอนภาคปฏิบัติ
ต่อนักศึกษา ไม่เกิน 1 : 10 ซึ่งเป็นการขยายให้อาจารย์ได้ดูแลนักศึกษามากขึ้นนั้น แต่ส าหรับหลักสูตรก็
ยังคงมีจ านวนนักศึกษาที่เกินไปเป็นจ านวนมาก คิดเป็น 1:62.6 ลดลงจากปีก่อนหน้า (1:68) จากปัญหา
ดังกล่าว หลักสูตรได้ด าเนินการในห้วงปีการศึกษาที่ผ่านมา 4 ประเด็นใหญ่ ๆ คือ 1) การประสานขอเพ่ิม
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 2) การ
ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 ที่
มีการปรับแผนการรับนักศึกษาลดจ านวนนักศึกษาภาคปกติจากเดิม 80 คน เป็น 40 คน และนักศึกษาภาค
พิเศษจากเดิม 40 คน เป็น 20 คน เพ่ือให้สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษามีความใกล้เคียงกับมาตรฐาน
วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนมากที่สุด ซ่ึงในปีที่ผ่านมาได้เริ่มด าเนินการรับนักศึกษาตามแผนดังกล่าว 3) การจัด
ให้มีวิทยากรนอกที่มีประสบการณ์และความช านาญในศาสตร์สาขานั้น ๆ มาช่วยสอน และ 4) การจัดการ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการลาศึกษาต่อ การพัฒนาตนเองของอาจารย์ในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจน
เหตุผลส่วนตัวอ่ืน ๆ ซึ่งในปีการศึกษา 2564  
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2. ด้านวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 3 คน คือ อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา 
และอาจารย์สุรัตน์สวดี แซ่แต้ สามารถผ่านการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้ และอยู่ในระหว่างการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้ออกฝึกงานในหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมพูน
องค์ความรู้ และประสบการณ์ตามสถานการณ์ปัจจุบัน จ านวน 1 คน คือ อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น 

 3. ด้านคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า อาจารย์ที่มีวุฒิสัมพันธ์กับหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ซึ่งไม่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนได้ ดังนั้น
หลักสูตรจึงต้องวางแผนหรือจัดการให้อาจารย์มีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีที่สามารถสอบหรือมีใบประกอบ
วิชาชีพดังกล่าวได้ ซึ่งหลักสูตรฯได้มีการด าเนินการไปแล้ว 1 คน คือ อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังหนังสือรับรอง
การศึกษาครบตามหลักสูตร เอกสาร มสธ.13 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ อว. 0602 .02 (02) 
/63150514 – 00002 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และมีการศึกษาในศาสตร์สาขาสาธารณสุข จ านวน 1 คน 
คื อ อาจารย์ เยาวลั กษณ์  เตี้ ยนวน ดั งปรากฏตามหนั งสื อสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ อว.0602.20/ว378 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ในสังกัดตอบแบบสอบถามความต้องการในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตส าหรับอาจารย์ผู้สอน ที่ยังไม่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งอาจารย์ 
เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน ได้ด าเนินการสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิชาเอกสาธารณสุข
ชุมชน ดังเลขที่ใบสมัคร ENBC6401001574 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 

 4.  ด้านคุณวุฒิปริญญาเอก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมี
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 3 คน คือ อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น  อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกร
ปรีดา และอาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม ทั้งนี้ยังไม่ได้มีการศึกษาต่อหลังปริญญาเอก (Postdoctoral 
Appointment) และยังมีอาจารย์อีก 2 คน  คือ อาจารย์สุรัตน์สวดี แซ่แต้ และอาจารย์เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน 
ที่จะต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ซึ่งกรณีนี้ หากอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จะต้องลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก อาจจะท าให้หลักสูตรต้องหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิตรงทดแทน จ านวน 1-2 คน 
ดังนั้น จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หลักสูตรจึงต้องเตรียมการรับมือและวางแนวทางในการก าหนดและสรร
หาอัตราทดแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไว้  เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5. ด้านการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรยังไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ทั้งนี้อยู่ในระหว่างการพัฒนาและยื่นส่งเอกสารการด ารงต าแหน่งฯ คือ อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น 

          6. ด้านงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในปีการศึกษาที่ผ่านมา อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีการด าเนินการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติจ านวน 15 เรื่อง เป็นบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติทั้งหมด มีค่าน้ าหนักระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 
เท่ากับ 0.20 คิดเป็นร้อยละ 60 ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จะเห็นได้ว่าในรอบปีนี้เริ่มมีการเผยแพร่ผลงาน
เพ่ิมสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 

          7. ด้านการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างน้อย 1 ครั้งตลอดปีการศึกษา และมีการ
รายงานผลการพัฒนาตนเองผ่านแบบฟอร์มแบบรายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (บร.1)  
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- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน ดังนี้ 
1. ปัญหาความจ าเป็นต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เพียงพอเหมาะสม แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

อัตราส่วนอาจารย์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 (มคอ.1) ฉบับที่สภาให้การรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดย
สถาบันการศึกษาต้องจัดอัตราส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time 
Equivalence Student : FTES) ไม่เกิน 1 : 12  และอัตราส่วนของอาจารย์ประจ าที่ท าหน้าที่ผู้สอนภาคปฏิบัติ
ต่อนักศึกษาสัดส่วนวุฒิการศึกษาของผู้สอน ที่ไม่ปฏิบัติงานประจ าในขณะสอนภาคปฏิบัติต่อนักศึกษา ไม่เกิน 
1 : 10 ซึ่งเป็นการขยายให้อาจารย์ได้ดูแลนักศึกษามากขึ้นนั้น ส าหรับหลักสูตรก็ยังคงมีจ านวนนักศึกษาที่
เกินไปเป็นจ านวนมาก ปัญหาดังกล่าวจึงยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญ ซึ่งหลักสูตรก็ยังคงต้องด าเนินการคล้ายคลึง
กนกับในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งการประสานขอเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไปยังคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา การจัดให้มีวิทยากรนอกที่มีประสบการณ์และความช านาญใน
ศาสตร์สาขานั้น ๆ มาช่วยสอน และการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการลาศึกษาต่อ การพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนเหตุผลส่วนตัวอ่ืน  ๆ 

2. ปัญหาด้านวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) อาจารย์ที่ผ่านการสอบความรู้ผู้
ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนแล้วนั้น แต่ยังคงต้องเติมเต็มองค์
ความรู้ต่าง ๆ ทางวิชาชีพ เพ่ือรักษาการมีความสมบูรณ์ของการเป็นอาจารย์ผู้ถือใบประกอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน และ 2) อาจารย์ที่มีคุณสมบัติไม่เพียงพอต่อการสมัครสอบเพ่ือขึ้นทะเบียน ฯ ซึ่งได้วาง
แผนการแก้ปัญหาเช่นเดียวกันกับการด าเนินการด้านคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 
คือ การศึกษาต่อในหลักสูตรที่สามารถสอบขึ้นทะเบียนได้ 

3. ปัญหาด้านคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร การด าเนินการในปีการศึกษา 2564 คือ การส่งเสริม
ให้เกิดการศึกษาต่อในหลักสูตรที่ตรงกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลังสูตรต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 

4. ปัญหาด้านคุณวุฒิปริญญาเอก มีการส่งเสริมให้เกิดการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกตามแผนการ
พัฒนาอาจารย์ของหลักสูตร ทั้งนี้จะต้องมีอาจารย์มาทดแทนจึงจะสามารถด าเนินการได้ 

5. ปัญหาด้านการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรได้วางแผนการส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนมีโอกาส
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เพ่ือรองรับการด าเนินการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

6. ปัญหาด้านงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในปีการศึกษาที่ผ่านมา แม้ว่าหลักสูตรจะมี
ผลงานการเผยแพร่เพ่ิมสูงขึ้น จากระดับชาติ ร้อยละ 52 เป็นร้อยละ 60  ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ด าเนินการครบทุกคน แต่ผลงานยังไม่สามารถใช้ขอต าแหน่งทางวิชาการได้ เนื่องจากขาดการขอพิจารณา
จริยธรรมในมนุษย์ประกอบการท าวิจัย ซึ่งหลักสูตรได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การบริหาร
จัดการการส่งผลงาน/บทความวิจัย 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

  1.  ด้านคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรได้วางแผนหรือจัดการให้อาจารย์มีคุณวุฒิในระดับ
ปริญญาตรีที่สามารถสอบหรือมีใบประกอบวิชาชีพ  โดยมีอาจารย์เรียนในระดับปริญญาตรีทางสาธารณสุข จ านวน 1 
คน 

  2. ด้านงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  อาจารย์ทุกท่านมีผลงานทางวิชาการ และมีผลงาน
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติเพ่ิมมากขึ้นจากปีก่อนหน้า 
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สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน:  
หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีคุณวุฒิ

ตรงตามที่ระบุใน มคอ.2 และส่งเสริมให้มีการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ของอาจารย์เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการให้กับหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1-1-01  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 
4.1-1-02  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น 
             พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 
4.1-1-03  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  
4.1-1-04  รายละเอียดของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (มคอ.2) 
4.1-1-05  แบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
4.1-1-06  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
             สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 (มคอ.1) 
4.1-1-07  หนังสือรับรองการศึกษาครบตามหลักสูตร เอกสาร มสธ.13 
4.1-1-08  เอกสารสมัครด าเนินการสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
               วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน 
 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
ประเด็นเป้าหมาย :  

หลักสูตรจะต้องมีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คงอยู่ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาของหลักสูตร และมีความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ในระดับดีมาก 
ผลการด าเนินงาน :  
- มีระบบ มีกลไก 

ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนในการประชุม 
1.  เพ่ือทบทวนบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากผลการส ารวจความพึงพอใจของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร และจากรายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบรายงานการ
ประเมินตนเอง) ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามภารกิจด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน (มคอ. 3, 
5) งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ของนักศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง การน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ รวมถึงงาน
บริหารหลักสูตร อ่ืน ๆ เช่น การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ. 7) ตามกิจรรมต่างๆในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 คือการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 
รวมถึงการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 

ทั้งนี้ ก่อนเปิดภาคการศึกษาในแต่ละครั้ง ส านักวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
จะด าเนินการจัดส่งรายวิชาที่จะเปิดสอนตามแผนการเรียนของหลักสูตรเพ่ือให้ระบุอาจารย์ผู้สอน อาจารย์
ประจ าหลักสูตรจะด าเนินการจัดประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมของคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการประเมินการ
สอนของอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งจะต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.75 แต่ถ้าหากรายวิชาใดมีผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาต่ ากว่า 3.75 หลักสูตรจะมีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาหาสาเหตุที่เป็น
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ข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีข้อสรุปอนุญาตให้อาจารย์ผู้เดิมสอนหรือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนใหม่ เมื่อ
ด าเนินการเสร็จจึงแจ้งกลับไปยังส านักวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือด าเนินการต่อ และแจ้งไปยังอาจารย์
ผู้สอนเพ่ือเตรียมการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

นอกจากนี้ หลักสูตรฯ มีระบบการก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์ โดยยึดแนวทางการด าเนินงาน 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการก าหนดภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์ และถ้าอาจารย์มีภาระ
งานสอนเกินขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ ก็จะมีการเสริมแรงจูงใจสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยการเพ่ิม
ค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่า
สอนเกินภาระงานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดจึงจะสามารถด าเนินการขอรับการสนับสนุนได ้ส่วนระบบการเลิกจ้าง การเกษียณอายุราชการ การ
ยกย่อง และการธ ารงรักษาอาจารย์ หลักสูตรฯยึดแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบและข้อก าหนดของทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งมีรายการแผนงานโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 

 1) แผนงานโครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส าหรับเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์การ 
จัดการเรียนการสอน ค่าใช้สอยในการจัดท าเอกสารประกอบการสอน เพ่ือสนับสนุนภาระงานด้านการเรียน
การสอนของอาจารย์ 

 2) แผนงานโครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย ส่งเสริมอาจารย์เข้าร่วมประชุม  
อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 3) แผนงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นงบประมาณที่จัดตั้งไว้เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม  
พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้ด าเนินการประชุมเพ่ือจัดสรร

วิชาสอนตรงคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความช านาญของอาจารย์ผู้สอน ผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์ ซึ่งต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.75 แต่ถ้าหากรายวิชาใดมีผลการประเมิน
การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาต่ ากว่า 3.75 ตลอดจนการประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษา การใช้
เวลาในการสอน กลวิธีการสอน หลักสูตรจะมีการประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาหาสาเหตุที่เป็นข้อเท็จจริง
ก่อนที่จะมีข้อสรุปอนุญาตให้อาจารย์ผู้เดิมสอนหรือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนใหม่ เมื่อด าเนินการเสร็จจึง
แจ้งกลับไปยังส านักวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือด าเนินการต่อ และแจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอนเพ่ือเตรียมการ
จัดการเรียนการสอนต่อไป 

การเกลี่ยจ านวนภาระงานสอนให้มีความเหมาะสมนั้น หลักสูตรฯ มีการก าหนดภาระงานสอนของ
อาจารย์ โดยยึดแนวทางการด าเนินงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการก าหนดภาระงานขั้น
ต่ าของอาจารย์ ส่วนกรณีที่อาจารย์มีภาระงานสอนเกินขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ ตามการวางแผนจะมีการเสริม
แรงจูงใจสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยการเพ่ิมค่าตอบแทนให้แก่อาจารย์ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนในการจัดการศึกษาภาคปกติ 
ทั้งนี้ อาจารย์แต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์ที่ก าหนดจึงจะสามารถด าเนินการขอรับการ
สนับสนุนได ้

นอกจากนี้มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 
และรายงานผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งตลอดปีการศึกษา (แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการ
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ปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาส าหรับบุคลากรสายวิชาการ) ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามภารกิจด้านต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน (มคอ.3 มคอ.4 มคอ. 5 และ มคอ.6 ที่ส่งตาม
ก าหนดเวลา) งานวิจัย งานบริการวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษา การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง การน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ รวมถึงงาน
บริหารหลักสูตรอ่ืนๆ เช่น การประกันคุณภาพหลักสูตร (มคอ.7) มาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณา
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร ส่วนการใช้ระบบการเลิกจ้าง การเกษียณอายุราชการ การยกย่อง และ
การธ ารงรักษาอาจารย์ หลักสูตรฯ ยึดแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบและข้อก าหนดของทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2.  หลักสูตรด าเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบบริหารบุคคล และพัฒนานักวิจัย ส่งเสริม
อาจารย์เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้เข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
 - มีการประเมินกระบวนการ 

1. จากผลการประเมินพบว่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้มีระบบการบริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการปฏิบัติงานตามภารกิจครบ
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ งานวิจัย ท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม และ
ทั้งนี้ อาจารย์ทุกคนได้ท าการสอนในสาขาวิชาตามความถนัดและเชี่ยวชาญ รวมทั้งทุกคนมีส่วนร่วมเป็น
กรรมการประจ าฝ่ายตามความถนัดและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย มีการ
แต่งตั้งผู้ก ากับดูแลและจัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบอย่างชัดเจน การจัดอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร มีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งในปี
การศึกษาที่ผ่านมา ผลการจัดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร พบว่าอาจารย์ทุกท่านมีความ
ยินดีและเต็มใจสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ตนได้รับมอบหมาย และผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดย
นักศึกษาในทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรตลอดปีการศึกษาไม่มีรายวิชาใดเลยที่มีผลการประเมินค่า
คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 3.75 ภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน พบว่า อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีภาระงานสอนเกินภาระงานขั้นต่ าที่ก าหนด แต่ไม่สามารถเบิกค่าสอนเกินได้ 
เนื่องจากการยกเลิกค่าตอบแทนดังกล่าว   

ส่วนการเลิกจ้าง การเกษียณอายุราชการ การยกย่อง และการธ ารงรักษาอาจารย์ ในปีการศึกษา 2562 
ที่ผ่านมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนไม่มีการเลิกจ้างอาจารย์ประจ าใน
หลักสูตร มีการธ ารงรักษาอาจารย์ผ่านระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ประเมินจากรายงานประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ป-มร.สข. 01) ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง และการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้ เช่น การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแบบประกันภัยกลุ่มให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัย การจัดสวัสดิการด้านความมั่นคงผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และการจัดกิจกรรมใน
โอกาสต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์รวมพลังราชภัฏ การจัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ ความรัก ความสามัคคี และความผูกพันให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนในองค์กร 

2. ด้านงบประมาณสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย์ ประกอบด้วย 
1) แผนงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอน ส าหรับเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์การ

จัดการเรียนการสอน พบว่ามีความเพียงพอเพราะสามารถด าเนินการจัดซื้อได้ตลอดปีการศึกษา  
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                2) แผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรได้จัดสรรงบประมาณในการเข้าร่วมประชุม อบรม 
สัมมนาวิชาการ วิชาชีพ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ให้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่าน ในวงเงิน 10,000 
บาท/คน/ปีงบประมาณ และมีแผนการใช้งบประมาณส าหรับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ
สาธารณสุขชุมชนของอาจารย์ในหลักสูตร  
                ส่วนการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย/น าเสนอผลงานวิชาการ/วิจัย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมให้อีกตามแต่กรณีที่ขออนุมัติเป็นคราวๆ ซึ่งก็ท าให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้ใช้งบประมาณในส่วนนี้ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ภายในหลักสูตรได้ใช้งบประมาณนี้ 
จ านวน 5 ท่าน วิจัยจ านวน 15 เรื่อง 
 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากผลการด าเนินงานด้านการบริหารอาจารย์ ในปีการศึกษา 2564  สามารถวางแผนหาแนวทางการ
พัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ  ไว้ดังนี้ 

1. การทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรมี
แผนงานการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ ส่วนผลการจัดอาจารย์ผู้สอนนั้น พบว่า อาจารย์ทุกท่านมีความยินดี
และเต็มใจสอนในรายวิชาต่างๆ ที่ตนได้รับมอบหมาย และผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาใน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรตลอดปีการศึกษาไม่มีรายวิชาใดเลยที่มีผลการประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 
3.75 ตลอดจนการประเมินการเรียนการสอนจากนักศึกษา การใช้เวลาในการสอน กลวิธีการสอน อนึ่ง หลักสูตร
ยังออกแบบการพิจารณาการจัดอาจารย์ผู้สอนที่หลากหลายขึ้นนอกจากคะแนนประเมิน ในปีการศึกษา 2564 
เช่น การใช้แบบฟอร์มประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร การสอบ
ประเมินความรู้ก่อนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์อาชีพทางสาธารณสุขชุมชน เป็นต้น 
  ด้านภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมี
ความเห็นว่าแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ผู้สอนยังมีน้อย มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลาควรมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนเกณฑ์ภาระงานสอนเกินภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์ใหม่ ตลอดจนค่า
ตอนแทนในกรณีที่สอนเกินภาระงานขั้นต่ า โดยพิจารณาตามคุณสมบัติของอาจารย์แต่ละคนแทนการพิจารณา
เป็นภาพรวมของอาจารย์ทั้งหมด เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ส่วนการเลิก
จ้าง การเกษียณอายุราชการ การยกย่อง และการธ ารงรักษาอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเห็นว่าการ
มีระเบียบและกฎข้อบังคับต่าง ๆ  ออกเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เป็นสิ่งที่ดีที่จะท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
ท่านมีแนวทางในการปฏิบัติงานของตนเองอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนมีแรงกระตุ้นในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ แต่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาควรจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ  ให้ครอบคลุม 
และเหมาะกับผู้ปฏิบัติงานในแต่ระดับขององค์กรอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น เช่น การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย 
การจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแบบประกันภัยกลุ่ม การจัดสวัสดิการด้านความมั่นคงผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว ทั้งนี้เพ่ือเป็นขวัญ ก าลังใจ ความมั่นคงในอาชีพ 

2. ด้านงบประมาณสนับสนุนงานบริหารและพัฒนาอาจารย์ หลักสูตรได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม
ด้านวัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน  และส ารวจความต้องการและความจ าเป็นของครุภัณฑ์ส าหรับใช้
จัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ หรือเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเสนอขอเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนมาให้ หรือเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ส่วนแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาศักยภาพตนเองในแต่ละปีงบประมาณ แม้ว่าหลักสูตรฯ จะด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการ
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ท าแผนการใช้เงินแยกเป็นโครงการ ซึ่งเป็นความพยายามในการรองรับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของทุกคน 
แต่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอส าหรับคณาจารย์ทุกท่าน การจัดสรรเพ่ิมงบประมาณยังคงเป็นสิ่งที่จ าเป็น  

3. ด้านการพัฒนาตนเอง โดยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ แต่ในส่วนของการท าวิจัย แม้มีการด าเนินการกันอย่างต่อเนื่อง แต่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นบทความวิจัยใน
งานประชุมวิชาการระดับชาติ ในปีการศึกษา 2564 ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีการ
ท างานวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัยครบทุกคน ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระดับค่าคะแนนที่สูงขึ้น 
เช่น บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ เป็นต้น 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรมีก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมอบหมายภาระหน้าที่ให้กับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน อย่างเหมาะสมตามคุณวุฒิ ความรู้ ตลอดจนการพิจารณาสัดส่วน
รายวิชาในแต่ละภาคเรียน มีการจัดแบ่งรายวิชาตามความรู้ ความสามารถ ของอาจารย์แต่ละคน เช่น 
ภาระหน้าที่ในด้านการบริหาร พัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1-2-01  คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2565 
4.1-2-02  ตวัอย่างแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัย             
                 ราชภัฏสงขลา ส าหรับบุคลากรสายวิชาการ 
4.1-2-03  สรุปรายการเข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.1-2-04  รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
4.1-2-05  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2564 
4.1-2-06  ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ 
                 เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ประเด็นเป้าหมาย :  

หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการอบรม สัมมนา ผลงานทางวิชาการ และจัด
งบประมาณไปพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงาน :  
- มีระบบ มีกลไก 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. การได้รับการจัดสรรงบประมาณส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนระยะยาว 5 ปี ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดย
ด าเนินการส ารวจและแจ้งข้อมูลให้กับกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. การได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมี
ศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต และต้องมีการ
รายงานผลการพัฒนาตนเองทุกครั้งหลังจากการเข้าร่วม 
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3. การได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งเป็นกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ และเพ่ือสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เป็นการสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจแก่อาจารย์ 

4. การสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด มีการจัดอบรมให้แก่อาจารย์ โดยพิจารณาคัดสรรวิทยากรภาค
บรรยายและภาคปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการจัดกิจกรรม KM ด้านการวิจัยและการท าผลงาน
วิชาการส่งเสริมการท าผลงานวิชาการ เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ประจ าในหลักสูตรสามารถ
ส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้ประชุม ตั้งงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของบัณฑิต เช่น การน าเสนอผลงานวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ การอบรมและการสัมมนาต่าง ๆ  
เป็นต้น  ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ปีละประมาณ 10,000 บาทต่อคน  ตลอดจนการตั้ง
งบประมาณในการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพสาธารณสุขเพ่ิมเติม ด าเนินการจัดสรรงบประมาณส าหรับการ 
ทั้งนี้จะต้องมีการรายงานผลการพัฒนาตนเองทุกครั้งหลังจากการเข้าร่วม ตลอดจนการจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.  หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด 
ซึ่งอาจารย์ทุกคนได้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว  

3. มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง โดยให้ข้อมูลกับกองแผนและนโยบายเพ่ือระบุ
ช่วงเวลาการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตลอดจนการจัดท าแผนการศึกษาต่อของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. ด าเนินการสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด มีการจัดอบรมให้แก่อาจารย์ โดยพิจารณาคัดสรรวิทยากร
ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการจัดกิจกรรม KM ด้านการวิจัยและการท า
ผลงานวิชาการส่งเสริมการท าผลงานวิชาการ เพ่ือให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ประจ าในหลักสูตร
สามารถส่งเสริมการท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการประเมินกระบวนการ 

จากการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการติดตาม ทบทวนผลการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ทั้งจากแบบรายงานผลการ
ประชุม อบรม หรือสัมมนาวิชาการ และแบบรายงานการด าเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการองค์ความรู้
จากการอบรม โครงการ วิจัย 

2. ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ พบว่า ในปีการศึกษา 2563 ที่
ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติจ านวน 15 เรื่อง เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ที่มีบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ทั้งหมด 11 เรื่อง  

3. ด้านงบประมาณ หลักสูตรได้วิเคราะห์ถึงงบประมาณที่จัดไว้ส าหรับการพัฒนาตนเองซึ่งหลักสูตร
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ร่วมกับคณะได้วางงบประมาณไว้โดยเฉลี่ยคนละ 10,000 บาท พบว่า มีการใช้งบประมาณไม่ถึงงบประมาณที่
วางไว้ อาจเนื่องมาจากการบริหารการจัดการเพ่ือพัฒนาตนเองของอาจารย์แต่ละคน รวมไปถึงการเกิดปัญหา
โรคอุบัติการณ์ใหม่ ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 ที่เกิดการติดเชื้อในประเทศไทยเมื่อ
ช่วงต้นปี 2563 จนน าไปสู่การออกมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการเดินทางเพ่ือพัฒนาตนเอง
ดังกล่าว 

3. ด้านการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา ไม่มีอาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกในปีการศึกษานี้ แต่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก 2 คนที่มีคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท ได้การวางแผนการศึกษาต่อในปี พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 หากมีอาจารย์มีทดแทนใน
หลักสูตร 

4. ด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา    พบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ยังไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการเลย ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ก าหนดแผนพัฒนาตนเอง ซึ่งสรุปได้คือ  ปี 2564 = 1 คน, ปี 
2565 = 3 คน และ ปี 2566 = 1 คน ประเด็นส าคัญที่มาสนับสนุนคือ ภาระงานสอนตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัยมากเกินไป ท าให้มีเวลาในการท าวิจัย การเผยแพร่ผลงาน และการขอต าแหน่งวิชาการน้อยลง 
นอกจากนี้ปัญหาส าคัญที่เป็นอุปสรรคในการสร้างผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตรคือ การขอ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน (Institutional Review 
Board: IRB) ที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (Forum for 
Ethical Review Committees in Thailand: FERCIT) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลายังไม่มี IRB ครอบคลุม
ประเด็นดังกล่าว หากอาจารย์จะด าเนินการวิจัยจึงต้องใช้ IRB จากที่อ่ืน ซึ่งมีต้นทุนด าเนินการสูง 

อย่างไรก็ตาม กรรมการประจ าหลักสูตรได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์
หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 โดยใช้แบบประเมินของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์และสรุปผล ซึ่งพบว่าผลการ
ประเมินจัดอยู่ในระดับมากที่สุด และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปี
การศึกษา 2564 ในล าดับต่อไป 

 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกท่านร่วมกันวางแผนและหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขประเด็นปัญหาต่าง  ๆไว้
ดังนี้ 

 1. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพ่ือน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์เป็นสิ่งส าคัญ และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่หลายหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม ท าให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเพียงพอต่อความต้องการและความจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง เห็นสมควรให้ด าเนินการตามแนวทางนี้ต่อไป 
ส่วนประเด็นปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณปลายหรือต้นปีงบประมาณ หลักสูตรจะยังคงด าเนินการสรุป
สภาพปัญหาเสนอเพ่ือเป็นกระบอกเสียงส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมี
ความเห็นว่าระบบที่มีอยู่เอ้ือต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับชาติและนานาชาติของอาจารย์อยู่แล้ว 
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เพราะได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา แต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรมีระบบการสร้างขวัญก าลังใจและการเชิดชูเกียรติ เพ่ือเป็น
แรงจูงใจในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแก่อาจารย์มากขึ้น  

3. การลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมายังไม่มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนลาศึกษาต่อ การส ารวจและติดตามการศึกษาต่อ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์
มีความพยายามและมุ่งมั่นในการสร้างความก้าวหน้าทางการศึกษาให้กับตัวเองมากขึ้น อันจะส่งผลต่อความ
เข้มแข็งของหลักสูตรด้วย 

 4. การสร้างผลงานทางวิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาควรปรับเกณฑ์ภาระงานสอนให้อาจารย์ทุกคนมีคาบสอนที่เท่ากัน เช่น 12 คาบต่อสัปดาห์ โดยให้มีเวลา
ท าวิจัยมากขึ้น เพ่ือใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการและเพ่ิมแรงจูงใจให้อาจารย์มีผลงาน  โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าไม่
มีผลงานจะมีผลต่อการเพ่ิมเงินเดือนและอาจารย์มีสิทธิ์ที่จะลาพักระยะสั้นเพ่ือใช้เวลาในการท าผลงานวิชาการ 
เป็นต้น ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ก าหนดแผนพัฒนาตนเอง ซึ่งสรุปได้คือ  ปี 2564 = 4 คน, ปี 2565 = 1 
คน  

จากปัญหาการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
(Institutional Review Board: IRB) ที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศ
ไทย (Forum for Ethical Review Committees in Thailand: FERCIT) นั้น นับเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่
มีผลต่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางสาธารณสุขในระดับสูง ตลอดจนกระทบต่อการสร้างผลงานทางวิชาการ เพ่ือ
การขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรต้องพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านการศึกษาต่อ และการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการครบทุกคน 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1-3-01  ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ฯ เรื่อง ทุนสนับสนุนในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
4.1-3-02  ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
4.1-3-03   แผนพัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
4.1-3-04   แผนพัฒนาตนเองด้านคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตฯ 
4.1-3-05   แผนพัฒนาตนเองด้านต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตฯ 
4.1-3-06   รวมผลการน าเสนอผลงานวิจัยอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (1 มิถุนายน  
               2564 – 31 พฤษภาคม 2565) 
4.1-3-07   ความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2564 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 
4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ 

4 
 คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2        คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า (I) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา โทรศัพท์  :  096-0945291 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสุณี เพ็ชรนิล   โทรศัพท์  :  087-2979404 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 3 คน ได้แก่ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 

1 อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 

2 อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 

3 อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(วิทยาศาสตรสาธารณสุข) 

 

คิดเป็นร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน รายละเอียดการค านวณ
ดังต่อไปนี้ 
 

วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  

 

ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

จ านวนอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอก 3

จ านวนอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5

ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 60  

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีไดค้ะแนนเตม็ 5 
X 5 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 
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ตารางค านวณตามสตูรข้างต้น จ านวน

ร้อยละของอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 60

ร้อยละของอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกทีไ่ด้คะแนนเต็ม 5 20

ผลลพัธค์ะแนนเต็ม 5 5
 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2-1-01  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2-1-02  หนังสือรับรองการจบการศึกษาหรือปริญญาระดับปริญญาเอก 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2564 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 
4.2.1 ร้อยละของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 
5 คะแนน 

ร้อยละ
40  

5คะแนน 

ร้อยละ 
60  

5คะแนน 

ร้อยละ 
60  

5 คะแนน 

ร้อยละ 
60 

5 คะแนน 

ร้อยละ 
60 

5 คะแนน 

บรรลุ 
  

 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 0 คน ได้แก่    
ล าดับ ชื่อ-สกุล 

1 ไม่มี 

2 ไม่มี 

3 ไม่มี 

4 ไม่มี 
 

คิดเป็นร้อยละ 0 เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีค่าเท่ากับ 0 คะแนน รายละเอียดการค านวณ
ดังต่อไปนี้ 
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วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่ าร้ อยละของอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลักสู ตรที่ ด ารงต าแหน่ งทางวิชาการ

ตารางค านวณตามสตูรข้างต้น จ านวน

จ านวนอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งวิชาการ 0

จ านวนอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทัง้หมด 5

ผลลพัธ ์(ร้อยละ) 0  
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

ตารางค านวณตามสตูรข้างต้น จ านวน

ร้อยละของอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0

รอ้ยละของอาจารยผู้์รบัผิดชอบหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการทีห่นดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 20

ผลลพัธค์ะแนนเต็ม 5 0
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2564 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 
4.2.2 ร้อยละของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 20 
5 

 คะแนน 

0
คะแนน 

0
คะแนน 

0
คะแนน 

0
คะแนน 

0
คะแนน 

ไมบ่รรลุ 
  

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 

5 

X 5 
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายผลการด าเนนิงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จ านวน 15 เรื่อง  

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ 
ร้อยละ 60 คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน โดยแสดงวิธีการค านวณ ดังนี้ 
วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 

 
ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร 3

จ านวนอาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5

ผลลัพธ์ (ร้อยละ) 60
 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
ตารางค านวณตามสูตรข้างต้น จ านวน

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ 60

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม  5 20

ผลลัพธ์คะแนนเต็ม 5 5  
 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2-3-01 บทความวิจัยชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
4.2-3-02 บทความวิจัยประสิทธิผลของการสวดมนต์เพ่ือช่วยในการนอนหลับของผู้สูงอายุ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ

หลักสตูร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 
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4.2-3-03 บทความวิจัยประสิทธิผลของการใช้น้ ามันปาล์มชุบเพื่อป้องกันแมลงวันตอมปลา 
4.2-3-04 บทความวิจัยการรับรู้ความเสี่ยงทางสุขภาพของคนชายแดนไทย-มาเลเซีย 
4.2-3-05 บทความวิจัยการพัฒนากับดักแมลงสาบจากวัสดุธรรมชาติส าหรับร้านอาหาร 
4.2-3-06 บทความวิจัยการพัฒนาเครื่องดักจับแมลงวันส าหรับผู้ประกอบอาชีพขายเนื้อ 
4.2-3-07 บทความวิจัยพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 
4.2-3-08 บทความวิจัยพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอด
เลือด 
4.2-3-09 บทความวิจัยคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2-3-10 บทความวิจัยความม่ันใจในการปฏิบัติงานพัฒนาสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  
4.2-3-11 บทความวิจัยการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ 
4.2-3-12 บทความวิจัยพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงจากการท านา 
4.2-3-13 บทความวิจัยอุปสรรคในการท างานคุ้มครองผู้บริโภคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน 
4.2-3-14 บทความวิจัยภูมิปัญญาการรักษาความเจ็บป่วยของหมอพ้ืนบ้าน 
4.2-3-15 บทความวิจัยคุณภาพชีวิตและความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ 
ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

เกณฑ์การประเมินตามคู่มือ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก 
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 

2 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 
 

 

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 

0.60 

4 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก 

5 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ใน ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

1.00 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว ได้แก่ 

 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 

 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

 กรณีศึกษา 

 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 

 ซอฟต์แวร์ 

 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

1.00 

คุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
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 ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่
ผลงาน 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 
1 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่

ตี พิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาต ิ
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น 
 
 
 
อาจารย์ ดร.อนุมัติ เดชนะ 

หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (ฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์) 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนานวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อ
โรคด้วยแสงยูวีแบบเคลื่อนที่ 
ปลอดภัย และต้นทุนต่ า 

30 ก.ค. 64 

  อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น 
อาจารย์ ดร.ภัชชนก  
               รัตนกรปรีดา 
 

หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ประสิทธิผลของการสวดมนต์
เพื่อช่วยในการนอนหลับ 
ของผู้สูงอายุในต าบลกระแส
สินธุ์ อ าเภอกระแสสินธุ์ 
จังหวัดสงขลา 

30 ก.ค. 64 

  อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น 
อาจารย์ ดร.ภัชชนก  
               รัตนกรปรีดา 
 
 

หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ประสิทธิผลของการใช้น้ ามัน
ปาล์มชุบเพื่อป้องกันแมลงวัน
ตอมปลาระหว่างการตากแห้ง 

10 มี.ค. 65 

อาจารย์ ดร.ภัชชนก  
               รัตนกรปรีดา 
อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่ 

หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การรับรู้ความเสี่ยงทางสุขภาพ
ของคนชายแดนไทย – 
มาเลเซีย 

30 ก.ค. 64 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่
ผลงาน 

  อาจารย์ ดร.ภัชชนก  
               รัตนกรปรีดา 
อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่ 

หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนากับดักแมลงสาบจาก
วัสดุธรรมชาตสิ าหรับ
ร้านอาหาร 

23 ส.ค. 64 

  อาจารย์ ดร.ภัชชนก  
               รัตนกรปรีดา 
อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่ 

หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การพัฒนาเครื่องดักจับ
แมลงวันส าหรับผูป้ระกอบ
อาชีพขายเนื้อ 

9 ก.ย. 64 

  อาจารย์ ดร.ภัชชนก  
               รัตนกรปรีดา 
อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่ 

หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

พฤติกรรมการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูงในอ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา 

21 ก.พ. 65 

  

 

อาจารย์สุรัตนส์วด ีแซ่แต ้
อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม 

หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
ของประชากรกลุ่มเสี่ยง
โรคหัวใจและหลอดเลือด 
ในต าบลนาหม่อม อ าเภอนา
หม่อม จังหวัดสงขลา 

25 ก.พ. 65 

อาจารย์สุรัตนส์วด ีแซ่แต ้
อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม 

หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คุณภาพชีวิตการท างานของ
บุคลากรในสงักัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา 

25 ก.พ. 65 

  

 

อาจารย์สุรัตนส์วด ีแซ่แต ้
อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม 
 

หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
พัฒนาสุขภาพชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน อ าเภอนาหม่อม 
จังหวัดสงขลา 

10 มี.ค. 65 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่
ผลงาน 

  

 

อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม 
อาจารย์สุรัตนส์วด ีแซ่แต ้

หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การดูแลสุขภาพตนเองของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบล
ก าแพงเพชร อ าเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลา 

 25 ก.พ. 65 

  

 

อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม 
อาจารย์สุรัตนส์วด ีแซ่แต ้

หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

พฤติกรรมป้องกันความเสี่ยง
จากการท านา 

10 มี.ค. 65 

  

 

อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม 
อาจารย์สุรัตนส์วด ีแซ่แต ้
 
 
 

หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

อุปสรรคในการท างานคุ้มครอง
ผู้บริโภคของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสตลู 

10 มี.ค. 65 

อาจารย์เยาวลักษณ์  
                    เตี้ยนวน 

หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

ภูมิปัญญาการรักษาความ
เจ็บป่วยของหมอพื้นบ้านใน
ชุมชนบ้านทุ่งขมิน้ อ าเภอทุ่ง
หว้า จังหวัดสตูล 

10 มี.ค. 65 

  
 
 
 

 

อาจารย์เยาวลักษณ์  
                    เตี้ยนวน 
 
 
อาจารย์วัชราภรณ์ พัทคัน 

หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

คุณภาพชีวิตและความสามารถ
ในการท ากิจวัตรประจ าวนัของ
ผู้สูงอายุ ในต าบลสาคร อ าเภอ
ท่าแพ จังหวัดสตูล 

10 มี.ค. 65 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่
ผลงาน 

2 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  

0.40 - - - - 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร      
3 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  ที่ ได้ตี พิมพ์เผยแพร่ ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 
- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 

0.60 - - - - 

4 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 - - - - 

5 - บทความวิ จั ยหรื อบทความวิชาการที่ ตี พิมพ์ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน ฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2562 
 

1.00 - - - - 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่
ผลงาน 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ 

1.00 - - - - 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

1.00 - - - - 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 - - - - 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - - 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมิน
ผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ได้แก่ 

 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 

 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ 

 ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 

 กรณีศึกษา 

 ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 

 ซอฟต์แวร์ 

 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการ
ในลักษณะเดียวกัน 

1.00 - - - - 

คุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20 - - - - 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกุลอาจารย ์

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่
ผลงาน 

7 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - - - 
8 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - - - 

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80 - - - - 

10 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาต ิ

1.00 - - - - 
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สรุปคะแนนผลรวมถ่วงน้ าหนัก  
ล าดับ ค่าน้ าหนัก จ านวนผลงาน คะแนน

1 0.20 15.00 3

2 0.40 0

3 0.60 0

4 0.80 0

5 1.00 0

15 3รวมคะแนนผลงานวชิาการทัง้หมด  
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2564 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 
4.2.3 ผลงาน
วิชาการของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ร้อยละ 20 
5  

คะแนน 

ร้อยละ 
20 

5 คะแนน 

ร้อยละ 
24 

5 คะแนน 

ร้อยละ 
32 

5 คะแนน 

ร้อยละ 
52 

5 คะแนน 

ร้อยละ 
60 

5 คะแนน 

บรรลุ 
  

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2564 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 
4.2 คุณภาพ
อาจารย์ 

5  
คะแนน 

3.33 
คะแนน 

3.33 
คะแนน 

3.33 
คะแนน 

3.33 
คะแนน 

3.33 
คะแนน 

ไมบ่รรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3         ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา โทรศัพท์  :  096-0945291 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   นางสุณี เพ็ชรนิล   โทรศัพท์  :  087-2979404 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

ผลการด าเนินงาน 
     ในการรายงานผลการด าเนินงานให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็น

ต่อไปนี้ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน 5 ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาท่ีใช้ส าหรับการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดท าแบบส ารวจแนวโน้ม
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 – 2564 อัตราการคงอยู่ 
ร้อยละ 100 ดังนี้ 

ล าดับ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

1 อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่ อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่ อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุน่ 

2 อาจารย์ ดร.ภัชชนก  
                รัตนกรปรีดา 

อาจารย์ ดร.ภัชชนก  
                รัตนกรปรีดา 

อาจารย์ ดร.ภัชชนก  
                รัตนกรปรีดา 

3 อาจารย์สุรัตนส์วดี แซ่แต ้ อาจารย์สุรัตนส์วดี แซ่แต ้ อาจารย์สุรัตนส์วดี แซ่แต ้

4 อาจารย์เยาวลักษณ์  
                     เตี้ยนวน 

อาจารย์เยาวลักษณ์  
                       เตี้ยนวน 

อาจารย์เยาวลักษณ์  
                     เตี้ยนวน 

5 อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม 

ร้อยละอัตรา
การคงอยู ่

100 100 100 

 

หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแต่
ละปี ตั้งแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปิดด าเนินการ 

0

50

100

150

2562  2563  2564  

แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ในหลักสูตร  
อัตราการคงอยู่ร้อยละ 
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.3-1-01 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในเอกสาร มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ประเด็นเป้าหมาย :  

หลักสูตรต้องการความพึงพอใจของอาจารย์ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับดีมาก 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีการประชุมคณะกรรมการประจ า

หลักสูตรเพ่ือหารือด้านการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 
ร้อยละ 80  ทุกครั้ง ท าให้การหารือการจัดการเรียนการสอน การก าหนดผู้สอน  การติดตามการจัดท า มคอ. มีการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ  การบริหารจัดการหลักสูตร ในประเด็น การด าเนินงาน
ตามหน้าที่ การจัดท า มคอ. 3 - 7 ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนการก าหนดผู้สอนมีค่าคะแนนเฉลี่ยการ
ประเมินแต่ละปีการศึกษา ดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2561 4.67 เพ่ิมข้ึน  
2562 4.72 เพ่ิมข้ึน  
2563 4.82 เพ่ิมข้ึน  
2564 4.83 เพ่ิมข้ึน 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 
คน ที่ได้ท าหน้าทีผู่้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต่อกระบวนการท่ีได้ด าเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ 

 

สรุปแนวโน้มผลการด าเนินการและความพึงพอใจประจ าปีการศึกษา 2564 
หัวข้อ แนวโน้ม 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร เท่าเดิม 
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด เพ่ิมข้ึน  

y = 0.058x + 4.615 
R² = 0.9242 

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

2561  2562  2563  2564  

แนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์  
ผลการประเมิน เชิงเส้น (ผลการประเมิน) เชิงเส้น (ผลการประเมิน) 
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เอกสารหลักฐานประกอบ  
4.3-2-01 แบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 
         2564 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2564 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 
4 .3 ผลที่ เ กิ ดกั บ
อาจารย์ 

4 คะแนน 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

บรรลุ 
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1.ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่  

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ปีการศึกษา 2560 72 69 67 66 65 

ปีการศึกษา 2561  95 91 91 87 

ปีการศึกษา 2562   89 85 82 

ปีการศึกษา 2563    94 93 

ปีการศึกษา 2564     51 

รวม 72 164 247 336 378 

2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 

 ในทุกปีการศึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปีการศึกษา 2564 จะเห็นว่าจ านวน
นักศึกษาที่คงอยู่ของแต่ละชั้นปีในแต่ละปีการศึกษาลดลงทั้งนี้เนื่องจาก 

 1. กรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ 2 ลดลงจ านวน 1 คน จากทั้งหมดที่คงอยู่
ในชั้นปีที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 จ านวน 94 คน และเมื่อสิ้นสุดชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2564 
คงเหลือ 93 คน ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาแจ้งความประสงค์จะหยุดเรียนเพ่ือไปท างานช่วยเหลือ
ครอบครัว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการลาออกตามระบบ ดังนั้นในระบบจึงแสดงสถานะว่า “พ้นสภาพ” 

 2. กรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ 3 ลดลงจ านวน 3 คน จากทั้งหมดที่คงอยู่
ในชั้นปีที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 จ านวน 85 คน และเมื่อสิ้นสุดชั้นปีที่ 3 ของปีการศึกษา 2564 
คงเหลือ 82 คน ซึ่งมาจาก 3 สาเหตุหลักคือ 1) นักศึกษาแจ้งความประสงค์จะหยุดเรียนเพ่ือไปท างาน
ช่วยเหลือครอบครัว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการลาออกตามระบบ ดังนั้นในระบบจึงแสดงสถานะว่า  
“พ้นสภาพ” 2) นักศึกษาลาออกเพ่ือไปสมัครเรียนหรือย้ายไปเรียนในสาขาที่ตนเองอยากเรียนตั้งแต่
ต้น และ 3) นักศึกษาขอโอนย้ายไปเรียนหลักสูตรอ่ืนในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 3. กรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ 4 ลดลงจ านวน 4 คน จากทั้งหมดที่คงอยู่
ในชั้นปีที่ 3 ของปีการศึกษา 2563 จ านวน 91 คน และเมื่อสิ้นสุดชั้นปีที่ 4 ของปีการศึกษา 2564 
คงเหลือ 87 คน ซึ่งมาจาก 2 สาเหตุหลักคือ 1) นักศึกษาพักการเรียนด้วยการรักษาสภาพเนื่องจากมี
เหตุผลส่วนตัว และ 2) นักศึกษาขาดการติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยติดต่อกัน 2 ปีการศึกษาท าให้ในปี
การศึกษา 2564 ระบบแสดงสถานะว่า “พ้นสภาพตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา” 

3. จ านวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี  

(ความหมายของสอบผ่านตามแผนคือ นักศึกษายังคงมีสถานะเป็นนักศึกษาในปีการศึกษานั้น 

โดยเริ่มต้นจากปีการศึกษาที่ใช้หลักสูตร) 
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ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

1 72 95 89 94 51 

2 69 91 85 93  

3 67 91 82   

4 66 87    

5 65     

ร้อยละของนักศึกษาที่

สอบผ่านตามแผน

ก าหนดการศึกษา 

98.48% 95.60% 96.47% 98.94% 96.23% 

 

4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตร

เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2  ร้อยละ 98.94 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3  ร้อยละ 96.47 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4  ร้อยละ 95.60 

5. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน         84 คน 

 5.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร               0 คน 

 5.2 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร               84 คน 

 5.3 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสูตร                0 คน 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 

 6.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     ร้อยละ 78.50 

   ค านวณจากข้อ 5.2 และจ านวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าในรุ่นนั้น 

6.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลักหรือสาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร รายงานข้อสังเกตปัจจัยในการส าเร็จการศึกษา 

  1. วิธีการคิดร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ค านวณจาก

จ านวนนักศึกษาท้ังหมดที่รับเข้าในรุ่นนั้น ซึ่งไม่ได้เป็นจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาจริงในหลักสูตร 

  2. จ านวนนักศึกษาท่ีลาออก พ้นสภาพ และขาดการติดต่อกับมหาวิทยาลัยถูกน ามา

คิดเป็นค่าตั้งต้นในการค านวณร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี     : อาจารย์เยาวลักษณ์  เตี้ยนวน  โทรศัพท์  :  0862904918 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสุณี  เพ็ชรนิล   โทรศัพท์  :  0872979404 
การจัดเก็บข้อมูล       : ปีการศึกษา 2564 
 

ผลการด าเนินงาน 
อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

3.1.1 การรับนักศึกษา 
ประเด็นเป้าหมาย :  

1. นักศึกษาแรกเข้าเป็นไปตามแผนรับนักศึกษา จ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 40 คน 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรับนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.35  และมีผู้

ประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของผู้มีสิทธิ์ประเมินทั้งหมด) 
ผลการด าเนินงาน :  
- มีระบบ มีกลไก 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ใช้กระบวนการและขั้นตอนตาม
ระบบและกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 

1. มีการก าหนดการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 จ านวน 40 คน ตามแผนรับนักศึกษา ใน 
มคอ. 2 โดยมีการก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาดังนี้คือ  

- ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โดยในปี 2564 มีการใช้ มคอ. 
2 ฉบับปรับปรุง 2564 ได้ปรับเกณฑ์การรับนักศึกษา เปิดกว้างให้กับนักเรียนทุกคน ทุกแผนการเรียน 
สามารถสมัครหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้)  

- มีค่านิยม เจตคติที่ดี และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน โดย
การพิจารณาประเมินด้วยแบบประเมินที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

- มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก ก) 

2. ในกระบวนการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาตามระบบและกลไก คือ มีการก าหนดแผนรับนักศึกษา
ใหม่จากคณะกรรมการหลักสูตร โดยได้มีการด าเนินการประชุม เพ่ือก าหนดแผนรับและคุณสมบัติ
ของนักศึกษาให้สอดคล้องตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 จากนั้นด าเนินการส่งแผนรับไปยังคณะ เพ่ือส่ง
ต่อไปยังส านักส่ ง เสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือน าเข้าพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุ ม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยตามล าดับ โดยหลักสูตรก าหนดแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด
จ านวน 40 คน (ทุกรอบการรับสมัคร) และก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาตามรายละเอียด มคอ. 
2 หลักหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2564   
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การรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้น าผลการประเมินการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 
2563 มาประกอบการวางแผน คือ การปรับสัดส่วนการรับนักศึกษาให้มีจ านวนมากกว่าแผนรับตามที่
หลักสูตรตั้งไว้ โดยเผื่ออัตราการขาดหายไปหลังรายงานตัว ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 (ตามมติของ
คณะกรรมการหลักสูตรในแต่ละรอบการรับนักศึกษา)  ซึ่งกระบวนการรับนักศึกษามากกว่าแผนรับได้
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ไปจนถึงการประกาศผู้มีสิทธิ์
รายงานตัว และมีการน าแบบประเมินความรอบรู้ทางสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับแบบวัดเจตคติทาง
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน มาเป็นตัวประเมินคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีความสนใจและต้องการ
เรียนหลักสูตรนี้จริง ๆ เพ่ือลดอัตราการลาออกของนักศึกษาระหว่างเรียน และปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การสอบสัมภาษณ์เป็นรูปแบบออนไลน์ ตามสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 และก าหนดวัน
สัมภาษณ์เป็นช่วงวันเสาร์ - อาทิตย์ เพื่อลดผลกระทบกับเวลาเรียนของผู้สมัคร 

  ทั้งนี้หลักสูตรได้ก าหนดแผนการรับสมัครทุกรอบ สอดคล้องกับการรับสมัครตามระบบ TCAS 
ตั้งแต่รอบที่ 1 - 3  โดยมีการก าหนดสัดส่วนการรับสมัครในรอบแรก ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
และสามารถกระจายแผนรับที่เหลือในรอบถัดไปตามแนวทางที่ TCAS ก าหนดมาให้ โดยทาง
หลักสูตร คณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้มีการปรับแผนรับในรอบถัดไปใหม่อีก
ครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครในแต่ละรอบ โดยยึดจ านวนผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ 
Clearing House ผ่านระบบของ TCAS เรียบร้อยแล้ว หากจ านวนผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกยืนยัน
สิทธิ์ น้อยกว่าจ านวนแผนรับ จะน าจ านวนที่ขาดหายไปทบยอดในรอบถัดไป โดยทุกรอบการรับ
สมัครจะให้ผู้สมัครท าการสมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัย ที่ควบคุม ก ากับโดย งานรับเข้า 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายละเอียดแผนรับในแต่ละรอบ มีดังนี้  

1) รอบที่ 1 รอบ portfolio  ก าหนดแผนรับจ านวน 20 คน ซึ่งจะมี 2 รอบย่อยคือ Portfolio 
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร เพียง 1 สาขา สามารถเลือกได้ทุก
คณะยกเว้นคณะครุศาสตร์ เมื่อเลือกสาขาวิชาเรียบร้อยแล้วจึงกรอกข้อมูลรายชื่อ พร้อมอัพโหลด 
Portfolio หลังจากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณา Portfolio ของผู้สมัคร เพ่ือ
คัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ส านักวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่มาจากการเสนอชื่อโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกในครั้งที่ 1 แล้ว จะไม่สามารถสมัครครั้งที่ 2 ได ้

2) รอบท่ี 2 รอบโควตา ก าหนดแผนรับจ านวน 18 คน ประกอบด้วย 
- โควตาพิเศษส าหรับผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ก าหนดแผนรับจ านวน 1 คน เป็นการคัดเลือก

จากผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม โดยพิจารณาจากการคัดเลือกของส านัก งานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สพม.16 แล้วส่งผลให้มหาวิทยาลัยพิจารณา 

- โควตาคณะ ก าหนดแผนรับจ านวน 1 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหลักสูตร 
จะจัดสรรโควตาให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ โดยทางคณะจะมีการจัดกิจกรรม Roadshow 
Online .ให้กับนักเรียนและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม และยื่นสมัครผ่านทางคณะ 

- รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ก าหนดแผนรับจ านวน 16 คน  
รับสมัครร่วมกันกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี 
มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลา และมหาวิทยาลัยยะลา 
สามารถยื่นสมัครผ่านมหาวิทยาลัยใดก็ได้ ทั้ง 5 แห่ง เลือกสาขาได้มากที่สุด 4 สาขา ใช้คะแนนสอบ
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จาก สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการที่มาจากการ
เสนอชื่อโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแต่งตั้งโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3) รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (Admission 1 และ Admission 2) ก าหนดแผนรับจ านวน 2 
คน เป็นรอบที่ด าเนินการคัดเลือกโดย TCAS เอง โดยใช้การยื่นคะแนน 9 วิชาสามัญ GAT/PAT/O-
NET จาก สทศ. ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้ 6 อันดับเรียงอันดับจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม 
TCAS ทั่วประเทศ  ผู้สมัครสามารถมีโอกาสมีชื่อผ่านการคัดเลือกได้ทั้ง 6 อันดับ แต่จะสามารถมีชื่อ
สอบสัมภาษณ์ได้เพียง 1 อันดับที่สูงที่สุดที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วสามารถยืนยัน
สิทธิ์ได้ในวันสัมภาษณ์ :ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการสอบสัมภาษณ์และพิจารณา
คัดเลือกผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เอง 

และ4) รอบพิเศษ (เพ่ิมเติม) รับตรงอิสระ ที่ทางส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เตรียมพร้อมไว้ กรณีหลักสูตรมีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ สามารถแจ้งความจ านงรับ
เพ่ิมเติมในรอบนี้ได้   

ในทุก ๆ รอบการรับสมัครทั้งก่อนและหลังการรับสมัคร หลักสูตร คณะ และส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนได้มีการวางแผน แก้ไขปัญหา รวมทั้งก าหนดแนวทางการด าเนินการรับ
สมัครร่วมกัน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการรับสมัครระหว่างหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย การ
ด าเนินงานร่วมกันลักษณะนี้น าไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับสมัครในช่วงเวลาการรับ
สมัครที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในรอบนั้น ๆ การวางแผนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครในอนาคต
ร่วมกัน และการสะท้อนสิ่งที่หลักสูตรต้องการที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร ไปจนถึงการถ่ ายทอด
นโยบายการรับสมัครจากมหาวิทยาลัยถึงระดับหลักสูตร  แนวทางการด าเนินงานการรับสมัคร  และ
สร้างความเข้าใจระหว่างหลักสูตรและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการรับ
สมัครด้วย 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

การรับนักศึกษาที่หลักสูตรมีส่วนร่วมสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
การประชาสัมพันธ์ 

ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้
มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางที่หลากหลายทั้งการออนไลน์ผ่านเพจ 
Facebook ของหลักสูตรที่ชื่อว่า “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา” เพจชมรมสุขภาพสัมพันธ์ “ชมรมสุขภาพสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” และเพจ
ชมรมศิษย์เก่า หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน “ชมรมศิษย์เก่า สา'สุข ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” ซึ่ง
เป็นแอปพลิเคชัน ที่เข้าถึงเด็กรุ่นใหม่ไปยังกลุ่ มเป้าหมายที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  โดยในเพจจะมีการเผยแพร่อัพเดทเรื่องราว กิจกรรมต่าง ๆ ที่หลักสูตรได้
จัดขึ้น ทั้งการเรียนการสอน กิจกรรมของนักศึกษา การบริการวิชาการในชุมชน รวมถึงข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ติดตามได้ทราบ ท าให้นักเรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจเรียน
ทางด้านสาธารณสุขชุมชน ได้มีความเข้าใจและน าไปสู่การคิดวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกเรียนทางด้านนี้
ได้ถูกต้อง โดยในเพจดังกล่าว จะมีทีมแอดมินทั้งอาจารย์และนักศึกษาที่คอยให้ข้อมูล ตอบค าถามแก่
ผู้สนใจได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การที่หลักสูตรได้ลงไปบริการวิชาการในชุมชนเขตพ้ืนที่รอบ ๆ 
มหาวิทยาลัยและในจังหวัดใกล้เคียง ท าให้หลักสูตรเป็นที่รู้จัก และได้รับความสนใจจากนักเรียน
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นักศึกษา และผู้ปกครองในชุมชนนั้น ๆ จนน ามาสู่การส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และในช่วงปีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 เกิดการระบาดโรคระบาดโค
วิด-19 ต่อเนื่อง ท าให้รูปแบบการประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นไปในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ทางหลักสูตร 
ร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Meeting Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom, Google 
Meet, YouTube Live และ Facebook Live ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
ต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นและประชาสัมพันธ์หลักสูตรอีกด้วย ซึ่งถือเป็นช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงกลุ่มเป้าได้ดี 
ทันสมัย และประหยัดงบประมาณ ผู้สนใจสมัครและทางหลักสูตร มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น ง่าย 
สะดวก และรวดเร็วต่อการติดต่อสอบถามรายละเอียด ปัญหา/ ข้อสงสัย เกี่ยวกับการรับสมัครได้มาก
ยิ่งขึ้น  
การรับสมัคร 

ในการรับสมัครด าเนินการโดยงานรับเข้านักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่มี
กลไกในการแต่งตั้งกรรมการรับสมัคร กรรมการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยยึดคุณสมบัติของ
ผู้สมัครตามที่หลักสูตรก าหนดไว้  เมื่อได้ประมวลผลการสอบข้อเขียนและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์แล้วหลักสูตรจึงส่งรายชื่อกรรมการหลักสูตรเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอนต่อไป 

การรับสมัครนักศึกษาในปีนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้ด าเนินการรับสมัคร
นักศึกษาตั้งแต่รอบที่ 1 – 4 ตามแผนรับที่ก าหนดไว้ โดยในทุก ๆ รอบการรับสมัครตัวแทนกรรมการ
หลักสูตรได้มีบทบาทในการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่  โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้
ชี้แจงสถานการณ์การรับสมัคร และผลการสอบข้อเขียนก่อนเริ่ มท าการสัมภาษณ์ เพ่ือให้กรรมการ
สัมภาษณ์ได้มีข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์ ทั้งนี้หลักสูตรจะมีการประชุมพูดคุยกันถึงยอดการสมัคร
ในแต่ละรอบ เพื่อพิจารณาการเพ่ิมยอดรับนักศึกษาในแต่ละรอบ และรอบถัดไป โดยหลักสูตรก าหนด
แผนรับเพิ่มไว้ที่ 30 % ของแผนรับทั้งหมด เพ่ือลดความเสี่ยงที่นักศึกษาจะไม่ยืนยันสิทธิ์ ซึ่งอาจส่งผล
ต่อยอดรับไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
การสัมภาษณ์ 

ในการสอบสัมภาษณ์ ทางหลักสูตรจะส่งตัวแทนเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีสิทธิ์
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยหลักสูตรจะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 - 4 ท่าน เป็น
กรรมการสอบในแต่ละรอบ หมุนเวียนกันไป ทั้ง 5 คน โดยจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในทุกรอบ
การรับสมัคร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะขึ้นทะเบียนรายชื่อให้มากกว่าแผนรับที่แจ้งไว้
ตั้งแต่ร้อยละ 10 – 30 เพ่ือให้หลักสูตรมีโอกาสพบนักศึกษามากยิ่งขึ้นและหากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มีคุณสมบัติผ่านสามารถเป็นผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาต่อไปได้  หลักสูตรจะได้มีจ านวน
นักศึกษามากกว่าแผนรับเมื่อเปิดภาคเรียน  ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นแนวทางในการลดปัญหาจ านวน
นักศึกษาที่หายไปหลังเปิดภาคเรียน   

โดยในส่วนของการสอบสัมภาษณ์จะเป็นการพูดคุยเพ่ือสังเกตพฤติกรรมความพร้อม ความ
ตั้งใจต่อการเรียนในหลักสูตร รวมถึงการพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นต้นทั้งด้านวิชาการ (ความรู้
พ้ืนฐาน) และ/หรือประสบการณ์ กิจกรรมที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรต้องการ และมีศักยภาพในการเรียนเพื่อส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด และในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ก าหนดให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ ต้องท าแบบประเมิน
ความรอบรู้ทางสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับแบบวัดเจตคติทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพ่ือ
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ประกอบการพิจารณา ในส่วนประเด็นการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 1. บุคลิกภาพ 2. การใช้ภาษา 3. การ
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา 4. เจตคติต่อวิชาชีพ และ 5. จิตสาธารณะ ซึ่งแต่ละข้อมีค่าน้ าหนักคิด
เป็น 20% รวม 5 ด้าน คิดเป็น 100% เรียงล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย คัดเลือกนักศึกษาตาม
จ านวนที่หลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่งในการพิจารณาส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้แสดงข้อมูล
คะแนนสอบ เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้สัมภาษณ์ประกอบกับหลักฐานทางการศึกษาให้พิจารณาร่วมกัน
ด้วย รวมถึงกรรมการสอบสัมภาษณ์ที่เป็นตัวแทนจากหลักสูตรได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ศึกษาว่า
ตรงตามที่หลักสูตรก าหนดหรือไม่ เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน 
มคอ. 2  เมื่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้รับผลการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วจึง
ด าเนินการให้มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้มา
รายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ต่อไป 
การรายงานตัว 

จะเป็นหน้าที่ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่ได้ด าเนินการรับรายงานตัวนักศึกษา
ทุกรอบการรับสมัครด้วยกระบวนการเดียวกัน  คือ ตรวจหลักฐาน  บันทึกข้อมูลนักศึกษา รับช าระค่า
เล่าเรียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้าผ่านธนาคาร และจัดเก็บหลักฐานของนักศึกษา  โดยมหาวิทยาลัย 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในการรายงานตัวผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องส่งหลักฐานให้
คณะกรรมการรายงานตัวตรวจสอบความถูกต้องของคุณวุฒิตรงตามที่หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือ
เป็นการคัดกรองคุณสมบัติของนักศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ได้ก าหนดเอาไว้  จากนั้ นผู้ผ่าน
การสอบสัมภาษณ์ต้องช าระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้า ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  :ซึ่งใน
ปี 2564 ด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยให้นักศึกษาใหม่จัดส่งเอกสารหลักฐานผ่านทาง
ไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัยต่อไป 
- มีการประเมินกระบวนการ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประเมินระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดยมีการวางแผนการ
รับสมัครตามรอบ TCAS ในแต่ละรอบการรับสมัครสาขาที่มียอดรายงานตัวไม่ครบตามที่วางแผนไว้ก็
จะน ามาบวกเป็นแผนรับในรอบถัดไปภายในเวลาที่ก าหนดคือภายในปลายเดือนมิถุนายน เพ่ือให้มี
ระยะเวลาส าหรับการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาต่อไป ซึ่งพบว่าจากการรับนักศึกษาทั้ง 4 รอบ มี
นักศึกษาใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 50 คน  โดยในแต่ละรอบ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้จ านวน
นักศึกษาดังต่อไปนี้ 

รายการ รอบท่ี 1 
(คน) 

รอบท่ี 2 
(คน) 

รอบท่ี 3 
(คน) 

รอบเพิ่มเติม 
(คน) 

รวม 

แผนรับ (คน) 20 18 2 0 40 
รับจริง (คน) 25 15 2 9 50 

*** หมายเหตุ ข้อมูลสถิติการรับสมัคร ณ 1 กรกฎาคม 2564  
 และได้รับนักศึกษาโอนย้ายจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขภาพและสปา 
เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวมีนักศึกษาไม่ถึง 10% ของแผนรับ มีผลให้ต้องยุติการรับสมัครนักศึกษาใน
หลักสูตรดังกล่าว และให้นักศึกษาที่รับไว้เลือกย้ายไปเรียนหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งภายในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีนักศึกษาขอแจ้งความจ านงย้ายเข้าเรียนหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตร
บัณฑิต จ านวน 3 คน ท าให้ในปี 2564 นี้ หลักสูตรมีนักศึกษาใหม่ จ านวน 53 คน 
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โดยตลอดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปี 2564 มีปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ส่งผลให้หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
รับนักศึกษา ตั้งแต่ขั้นตอนการรับสมัคร การสัมภาษณ์ และการรายงานตัว ด าเนินการในรูปแบบ
ออนไลน์ทั้งหมด ส่วนหนึ่งได้เรียนรู้ประสบการณ์มาจากการรับสมัครในปี 2563 ตั้งแต่รอบที่ 3 – 5 
ซึ่งเป็นช่วงของการเกิดสถานการณ์โรคระบาดใหม่ ๆ ในปี 2564 เราจึงมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่
แรกไว้แล้ว และสามารถด าเนินการตามแผนได้เป็นอย่างดี แม้จะเป็นการรับสมัครออนไลน์เพียง
ช่องทางเดียว แต่หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังได้รับความนิยม จนมียอดผู้สมัครในแต่ละรอบ
เป็นจ านวนมาก ซึ่งผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นดังกล่าวอาจมาจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย และการได้รับการยอมรับจากชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่ง
หลักสูตรได้รับความนิยมจากนักเรียนนักศึกษาในเขต 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นจ านวนมาก ทั้ง ๆ ที่ใน
เขต 3 จังหวัดชายแดนใต้ มีสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรใกล้เคียงกันนี้ แต่มีนักเรียนนักศึกษา
จ านวนไม่น้อยให้ความสนใจและเข้ามาสมัครเรียนเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี และจากการพูดคุยกับบุคลากร
ของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชน ประชาชน และการสัมภาษณ์นักเรียนที่มาสมัคร ส่วน
ใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ นักศึกษามีความสามารถที่หลากหลาย มีทักษะ
การท างานกับชุมชนได้เป็นอย่างดี มีความอดทนสูง มีความเป็นผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ดี จึงได้รับ
ความสนใจและการแนะน าให้เข้ามาศึกษาในหลักสูตร ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้หลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต มีนักศึกษามาสมัครเรียน และผ่านการคัดเลือกเกินแผนที่ก าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามแม้
จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ของหลักสูตรจะเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในทุกปีการศึกษา แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกัน  ดังนั้น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงมีความเห็นร่วมกันว่าหลักสูตรควรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างแนวทางและกลยุทธ์ที่ทันสมัยและหลากหลาย
รูปแบบ ในการจูงใจนักเรียนให้เข้าเรียนในหลักสูตรต่อไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะการดึงนักเรียนนักศึกษา
จากภาคใต้ตอนบนและพ้ืนที่ภาคอ่ืน ๆ ในประเทศ เพ่ือการแสวงหานักศึกษาท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน  
การสัมภาษณ์ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในปี 2564 กระบวนการสัมภาษณ์ของหลักสูตร ด าเนินการผ่าน
รูปแบบออนไลน์โดยใช้ กลุ่มไลน์ .ในการพบปะพูดคุย ท าความเข้าใจกับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ใน
ลักษณะภาพรวม และใช้ Google Meet ในการเรียกสอบสัมภาษณ์รายบุคคล ซึ่งด าเนินการไปได้ด้วย
ความเรียบร้อย ผู้สมัครมีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ IT สถานที่ และการเตรียมตัว เนื่องจาก
หลักสูตรจะท าการชี้แจงรายละเอียดให้ผู้สมัครเตรียมการล่วงหน้า ทดสอบการใช้โปรแกรมออนไลน์ 
ท าให้ช่วงเวลาในการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างราบรื่น  
การรายงานตัว 

ในปี 2564 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ปรับรูปแบบการรายงานตัวเป็นรูปแบบ
ออนไลน์ ทุกรอบของการรับสมัคร โดยให้นักศึกษาใหม่กรอกข้อมูลลงในระบบ http://regis.skru. 
ac.th/skru_app/webstdcode/maincheck.php และเข้าร่วมกลุ่ม Line open chat นักศึกษา
ใหม่ 64 พูดคุย ซักถามปัญหาข้อสงสัย จากนั้นให้นักศึกษาส่งเอกสารรายงานตัวตามที่มหาวิทยาลัย
ประกาศ มายังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ซึ่งปรากฏว่ามีนักศึกษาส่วนหนึ่ง ไม่สามารถรายงานตัวได้ทันภายในเวลาที่ก าหนด ด้วย
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เหตุผลบางประการ เช่น ไม่มีเงินช าระค่าลงทะเบียน เอกสารไม่เรียบร้อย เป็นต้น ทางมหาวิทยาลัยจึง
ยืดขยายเวลาช าระเงินและการรายงานตัวออกไปจนถึงช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนเปิดเทอม เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครอง 

และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อระบบการรับนักศึกษา ของนักศึกษารหัส 64 ในการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยในภาพรวมคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (n=45) สูงกว่าปี 2563 ที่อยู่ในระดับมาก (4.34)  สรุปผลการประเมินได้
ดังนี้ 

ความคิดเห็นของนักศึกษา 
Mean 

(n=282) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. การก าหนดคณุสมบัตผิูม้ีสิทธ์ิเขาศึกษามีความเหมาะสม สอดคลองกับความ    
ตองการของหลักสตูร เช่น ความรพูื้นฐานต่าง ๆ และคณุสมบัติอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น 

4.53 มากที่สุด 

2. หลักเกณฑก์ารคดัเลือกเข้าศึกษามีความเหมาะสม เชื่อถือได โปร่งใส และเป็น
ธรรม 

4.60 มากที่สุด 

3. กระบวนการคัดเลือกเขาศึกษามีความเหมาะสม 4.71 มากที่สุด 
4. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมคัรคัดเลือกอยางทั่วถึง 4.58 มากที่สุด 
5. การประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษามีความชัดเจน ตรงเวลา และเที่ยงธรรม 4.73 มากที่สุด 
6. การก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาในหลักสตูร โดยพิจารณาความตองการ
ของตลาด และความพรอมของอาจารย ์

4.67 มากที่สุด 

รวม 4.63 มากที่สุด 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ถึงแม้ผลการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปี

การศึกษา 2564 จะประสบความส าเร็จ มีจ านวนนักศึกษามารายงานตัวเกินกว่าเป้ าหมายที่ทาง
หลักสูตรฯ ก าหนดไว้ แต่ทิศทางของจ านวนนักศึกษาในอนาคตลดลงทุกมหาวิทยาลัย อีกทั้งมีหลาย
มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ ท าให้หลักสูตรต้องวางแผน เตรียมรับมือกับ
ผลกระทบดังกล่าวในวันข้างหน้า โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความเห็นร่วมกันว่าควรพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีความทันสมัย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่าง
แท้จริง ผ่านสื่อออนไลน์ โฆษณา ตลอดจนการให้นักศึกษาลงพ้ืนที่ไปปฏิบัติงานจริงในชุมชน เพ่ือให้
เห็นเป็นรูปธรรม และพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและตอบสนองตาม
ความต้องการของท้องถิ่น 

ในส่วนของการรับนักศึกษา ในปี 2565 ในรอบโควตา ควรเพ่ิมโควตาบุตร อสม. /บุตร
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เนื่องจากเป็นขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุข และบุตร
หลาน ที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพราะได้รับการ
ปลูกฝังมาตั้งแต่ระบบครอบครัว และในรอบ portfolio ขอให้มีหนังสือรับรองการเก็บชั่วโมงฝึก
ประสบการณ์ทางด้านสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือในหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบการพิจารณา  

สิ่งที่น่าสนใจจากการรับสมัครในปี 2564 นี้ คือ การใช้วิกฤติให้เป็นโอกาส แม้จะมีปัญหาการ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แต่เราได้เรียนรู้ประสบการณ์จากปี 
2563 มาแล้วนั้น ท าให้ในปีนี้มีการเตรียมความพร้อมระบบการรับสมัครให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ 
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100% ตั้งแต่ข้ันตอนแรก จนเสร็จสิ้นกระบวนการ ท าให้ประหยัดเวลา งบประมาณ และบุคคล อยู่ที่
ไหนก็สามารถด าเนินการได้ ผู้สมัครจัดการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอน เห็นความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานแต่ละขั้นตอน และทันสมัยทันเหตุการณ์ โดยกระบวนการเริ่มตั้งแต่ การรับสมัครใน
รูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์รับสมัคร การสอบสัมภาษณ์ในรูปแบบออนไลน์ โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสอบ
สัมภาษณ์ตรวจสอบผลจากเว็บไซต์รับสมัคร และกดเข้าร่วมกลุ่ม Line ที่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์อยู่ในกลุ่ม ผู้สมัครสามารถส่ง Portfolio เป็นรูปแบบไฟล์ให้อาจารย์สอบ
สัมภาษณ์พิจารณาได้ ตรวจสอบผลการคัดเลือก ยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัวในรูปแบบออนไลน์   

ส าหรับการรับสมัครปี 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารับสมัครในระบบ TCAS เป็นปีที่ 4 
โดยมีรอบของการรับสมัครเช่นเดียวกับปี 2564 แต่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบคะแนนที่ใช้ยื่นใน
ระบบกลาง ในส่วนของหลักสูตรจะได้มีการเตรียมการวางแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และต้องพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และสะดวกที่สุด รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับสมัครนักศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยทุก
กระบวนการในการรับสมัคร ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้ร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการเพ่ือเตรียมวางแผนการท างานทุกขั้นตอนในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ 
การประชุมวางแผน การรับสมัคร การสอบสัมภาษณ์ การรายงานตัว 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

1. หลักสูตรมีการปรับลดแผนรับนักศึกษาแรกเข้าปี 2564 คงเหลือจ านวน 40 คน เพ่ือให้
สอดคล้องกับ มคอ. 2 และคงไว้ซึ่งคุณภาพท่ีหลักสูตรสามารถบริหารจัดการนักศึกษาได้ เมื่อเทียบกับ
จ านวนอาจารย์ในหลักสูตร 5 คน 

2. หลักสูตรมีกระบวนการ ในการก าหนดแผนรับนักศึกษาแต่ละรอบการรับสมัคร และการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลากหลายช่องทาง ตามที่กล่าวไปแล้วนั้น ท าให้ในปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีนักศึกษาครบตามจ านวนแผนรับ 40 คน +30%  เป็นจ านวน 50 
คน + รับย้ายสาขา 3 คน รวมทั้งหมด 53 คน 

3. หลักสูตรได้ก าหนดให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ ต้องท าแบบประเมินความรอบรู้ทางสาธารณสุข
ชุมชน ร่วมกับแบบวัดเจตคติทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เพ่ือประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาว่าตรงตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ. 2 หรือไม่ 

3. หลักสูตรมีผลความพึงพอใจต่อระบบการรับนักศึกษา ของนักศึกษารหัส 64 ในการ
ด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยในภาพรวมคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (n=45) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงข้ึนเรื่อย ๆ ในแต่ละปี ดังข้อมูลต่อไปนี้ 

- ปี 2564 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (n=45) 
- ปี 2563 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 (n=96) 
- ปี 2562 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  (n=75) 
- ปี 2561 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  (n=81) 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
 1. นักศึกษาแรกเข้า ปี 2564 เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา (40 คน+30%) จ านวน 53 คน  
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 64 ต่อระบบการรับ

นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 4.35 (ผลการประเมินต้อมีผู้ประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
70 ของผู้มีสิทธิ์ประเมินทั้งหมด) โดยในปี 2564 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (n=45 คิดเป็นร้อยละ 84.91)  
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1-1-01  รายงานสถิติการรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
3.1-1-02  รายงานสถิติการรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
3.1-1-03  รายงานสถิติการรับเข้านักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
3.1-1-04  แผนรับนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 
3.1-1-05  มคอ. 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2564  
3.1-1-06  แผนรับรอบใหญ่รอบย่อย-2564-สาขาสาธารณสุขชุมชน  
3.1-1-07  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564   
             (ตัวแทนกรรมการหลักสูตรเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์) 
3.1-1-08  สถิตินักศึกษาคงอยู่ชั้นปีที่ 1 6442002 สาธารณสุขชุมชน ประจ าภาคการศึกษา 2/2564 
3.1-1-09  Facebook – Page หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3.1-1-10  Facebook – Page ชมรมสุขภาพสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3.1-1-11  Facebook – Page ชมรมศิษย์เก่า สา'สุข ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3.1-1-12  Face book – Page งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, งานรับเข้านักศึกษา 
3.1-1-13  เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
3.1-1-14  ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน “งาน 
             รับเข้านักศึกษา”  
3.1-1-15  Facebook – Page กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
3.1-1-16  คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร (ออนไลน์) 
3.1-1-17  แบบประเมินความรอบรู้ทางสาธารณสุขชุมชน สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจ าปี 
             การศึกษา 2564  
3.1-1-18  แบบวัดทัศนคติและความถนัดทางวิชาชีพ (แนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์) 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ประเด็นเป้าหมาย :  

1. นักศึกษารหัส 64 มีอัตราคงอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีค่าเฉลี่ย 

สูงกว่า 4.40 
ผลการด าเนินงาน :  
- มีระบบ มีกลไก 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดยด าเนินงานร่วมกับคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(สนส.) วางแผน และจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้นักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาค
เรียน โดยมุ่งให้นักศึกษามีความตระหนักและเข้าใจบริบทของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนได้มากขึ้น เพื่อให้เขาได้เห็นภาพและค้นพบตัวตนของตนเองตั้งแต่แรกเข้า 
ตลอดจนให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเรียนระดับอุดมศึกษาได้ง่ายขึ้น เพ่ือลดอัตราการ
ลาออก นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาใหม่
สามารถปรับตัว และใช้ชีวิตในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข 
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- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้ท ากิจกรรมตามแผนการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดยการด าเนินงานของหลักสูตร ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเรียนในภาค
การศึกษาปกติ ดังนี้ 
1. กิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางวิชาการ  

หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานใน 9 หัวข้อดังนี้  

1) วิชาก้าวแรกของนักสาธารณสุขชุมชน (แนะน ามหาวิทยาลัย คณะฯ หลักสูตรฯ สภา
วิชาชีพฯ และกฎหมายวิชาชีพฯ กฎหมายทางสาธารณสุข และ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง)   

2) วิชาการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และคนรักเบื้องต้น (ตอนที่ 1 การตรวจร่างกาย
พ้ืนฐาน การใช้เครื่องมือแพทย์เบื้องต้น การใช้เครื่องมือวัดและประเมินสุขภาพเบื้องต้น การใช้ยา
อย่างสมเหตุสมผลและปลอดภัย)  

3) วิชาการบริหารจัดการเพ่ือการบรรลุเป้าหมายในชีวิตของตนเอง [Gold Setting] (การ
ก าหนดเป้าหมายและการวางแผนการเรียนรู้ส าหรับตนเอง เครื่องมือส าหรับการบรรลุเป้าหมายชีวิต)  

4) วิชาการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และคนรักเบื้องต้น (ตอนที่ 2 การช่วยเหลือ
และช่วยชีวิตเบื้องต้น หัตการเบื้องต้น ท าแผล ฉีดยา การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า กลไกการ
คลอดและการท าคลอดฉุกเฉิน การวางแผนครอบครัว )  

5) วิชาโครงสร้างกายภาพระบบร่างกายภายในของความเป็นมนุษย์ (ตอนที่ 1 ระบบ
โครงสร้างกายภาพของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 2 ระบบร่างกายภายในของความเป็นมนุษย์)  

6) วิชาอิทธิพลของสารอาหาร น้ า วิตามิน เกลือแร่ ยา เครื่องส าอาง และสารเคมี ต่อชีวิต
มนุษย์ (ตอนที่ 1 กลไกการมีอิทธิพลของสารอาหาร น้ า วิตามิน เกลือแร่ต่อชีวิตมนุษย์)  

7) วิชาอิทธิพลของสารอาหาร น้ า วิตามิน เกลือแร่ ยา เครื่องส าอาง และสารเคมี ต่อชีวิต
มนุษย์ ตอนที่ 2 กลไกการมีอิทธิพลของ ยา เครื่องส าอาง และสารเคมีต่อชีวิตมนุษย์)  

8) วิชาการดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น (การติดตั้ง Hardware-Driver-
Software การดูแลและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น)  

9) วิชาการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนและท างานเบื้องต้น (การจัดระเบียบระบบงาน 
File& Folder และการสืบค้นในคอมพิวเตอร์ การใช้ Google และ Google Classroom การเรียนรู้
ใน Thaimooc)  

โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ ผ่านห้องเรียนเสมือน Google classroom https://classroom. 
google.com/c/MzQ3MDM5NzM5MTIz?cjc=a2fppgf ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 
2564  
2. กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม เพื่อพบปะ พูดคุยกับนักศึกษาใหม่ทั้งในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย และในระดับ
หลักสูตร โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการประชุม
เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2564 และประชุมผู้ปกครอง (ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป.) ด้าน
วิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Youtube 
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Live และ Facebook Live โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และความสัมพันธ์
อันดีงามทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ในระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ First love Freshy Life 
Sci&Tech 2021 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ในระดับหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือปฐมนิเทศ
นักศึกษาฯทุกชั้นปี ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน คณะกรรมการนักศึกษา คณะกรรมการชมรมสุขภาพสัมพันธ์ คณะกรรมการชมรม
ศิษย์เก่า คณะกรรมการครูพ่ีเลี้ยง และผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตร ส.บ. เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ แบบมีส่วนร่วมและเพ่ือรับฟังการสะท้อนกลับจากผู้มีส่วน
ที่เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วน เพ่ือเป็นการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่ “ครอบครัวสีเขียว” และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ี-รุ่นน้อง คณาจารย์ ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายของหลักสูตร ในวันที่ 15 
กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ทางช่องทาง GOOGLE MEET และถ่ายทอดสดผ่าน FB 
PAGE ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
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นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดกิจกรรม ให้รุ่นพ่ีพบปะรุ่นน้อง มีการจับสายรหัส ดูแลกันและกันใน
สายรหัสของตนเองจนจบการศึกษา อีกท้ังยังสร้างความสัมพันธ์อันดี ท าให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดกัน มีที่
ปรึกษา มีเพ่ือน มีพ่ีคอยให้ค าแนะน าทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใน
หลักสูตรไม่มีการรับน้องในระบบ SOTUS แต่จะเป็นการดูแล ช่วยเหลือและคอยตักเตือนกันใน
รูปแบบครอบครัว “อยู่กันเป็นครอบครัวสีเขียว” ผ่านการจัดกิจกรรม บายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้อง
พ่ี ครอบครัวสีเขียว รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กตัญญุตาของนักศึกษา 
มอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 เพ่ือเป็นการแสดงความเคารพ รัก และต้อนรับนักศึกษา
ใหม่ทุกคนเข้าสู่ครอบครัวสีเขียว ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน กลมเกลียว ระหว่าง รุ่นพ่ี รุ่นน้อง 
และคณาจารย์ในหลักสูตร ถือเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของหลักสูตรที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่ง
ในปี 2564 จัดในรูปแบบออนไลน์ จึงได้ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครูพ่ีเลี้ยง และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง มาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับค่ัง สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน  
- มีการประเมินกระบวนการ 

ในปี 2564 ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-
19) อย่างต่อเนื่อง จนท าให้มหาวิทยาลัยต้องประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ 100 
% ให้บุคลากร WFH ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับ
นักศึกษาใหม่ ท าได้เพียงรูปแบบออนไลน์เท่านั้น นักศึกษาใหม่ยังไม่ได้มามหาวิทยาลัย แต่ทาง
หลักสูตรพยายามจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่ได้มีส่วนร่วมกับหลักสูตรและสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ในชั้นปีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้อง และคณาจารย์ ซึ่งพบว่าในปี 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่มีปัญหาการตก
ออก การเพิกถอนรายวิชา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการเรียนออนไลน์ได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากได้มีการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนออนไลน์ สอนการใช้
เทคโนโลยี และแอพพลิเคชั่น ต่าง ๆ ตั้งแต่การปรับพื้นฐานของหลักสูตร ตลอดจน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มีกลุ่มเพ่ือน รุ่นพ่ี และคณาจารย์ในหลักสูตรคอยให้การช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับ
หลักสูตร พบว่า นักศึกษารหัส 64 มีความพึงพอใจในการเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนเขา
ศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง พรอมทั้งสามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 (n=45) 

 
 
 
 
 
 
 

 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้ประชุมร่วมกัน พิจารณาผลการ
ด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนา การด าเนินกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 83 
 

1. การสอนปรับพ้ืนฐานได้ด าเนินการโดยหลักสูตรร่วมกับคณะ จากการประเมินผลพบว่า 
นักศึกษามีความพร้อมมากขึ้น อย่างไรก็ตามได้พบปัญหาหลายประการในการจัดกิจกรรม จึงควร
ด าเนินการปรับปรุง ดังนี้  

1) หลักสูตรควรเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด โดยจัดเตรียมกิจกรรม
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite โดยในรูปแบบ Online 
ควรหาวิธีการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสื่อ เนื้อ หากิจกรรม และพยายามหากลยุทธ์ในการ
ดึงดูดนักศึกษาให้มีความสนใจ ใส่ใจ และเข้าใจเนื้อหามากท่ีสุด 

2) การปรับพ้ืนฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ มีเพียงโครงการในระดับคณะ หลักสูตรละ 1 วัน 
ซึ่งทางหลักสูตรมองว่า ไม่เพียงพอต่อนักศึกษาในหลักสูตรที่มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษอ่อน ท าให้ยากต่อ
การเรียนการสอนทางสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางหลักสูตรจึงมีมติว่า ในปีการศึกษา 2564 ทาง
หลักสูตรควรจัดโครงการเพ่ิมเติมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และการใช้สารสนเทศในยุคดิจิตอล 
ให้กับนักศึกษาใหม่ อย่างน้อยหลักสูตรละ 2 วัน โดยขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากคณะ ที่มีความ
เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ มาช่วยสอน ในรายวิชาดังกล่าว 

3) ด้วยการรับนักศึกษาใหม่ในปี 2564 ไม่จ ากัดแผนการเรียนในการสมัคร ท าให้มี
นักศึกษาบางส่วนมีพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์น้อย แต่ด้วยรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการเรียนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร์ มีเพียงวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางการแพทย์ เช่น จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาเพ่ือ
งานสาธารณสุข ชีวเคมีเพ่ืองานสาธารณสุข และ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเพ่ืองานสาธารณสุข 
ท าให้นักศึกษาท่ีไม่ได้จบสายวิทย์-คณิตมา ต้องพยายามเรียนรู้ และปรับตัวมากยิ่งขึ้น แต่ในส่วนของ
หัวข้อการปรับพ้ืนฐาน ทางหลักสูตรมีการปูพ้ืนความรู้พ้ืนฐาน พร้อมแนะน าแหล่งการศึกษาเพ่ิมเติม
ให้กับนักศึกษา และเพ่ือเป็นการติดตามให้การช่วยเหลือนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานค่อนข้างน้อย จึงเห็นควร
ว่าในปี 2565 ควรมีการให้นักศึกษาชั้นปีที่  3 – 4 มาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในแต่ละหัวข้อ และควรหา
วิธีการเรียนปรับพ้ืนฐานที่มีกิจกรรมหลากหลาย หากเป็นการเรียนในห้องเรียน ควรเน้นการท า
กิจกรรมและฝึกปฏิบัติ หากเป็นออนไลน์ควรหารูปแบบการเรียนออนไลน์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
ส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ซึ่งหากเป็นห้องใหญ่ ควรใช้การแบ่งกลุ่มย่อย ๆ ในการออนไลน์ ให้นักศึกษา
ได้ระดมสมอง มีส่วนร่วมกับการเรียน และมีการติดตามให้การช่วยเหลือ กรณีนักศึกษาต้องการให้
สอนเสริมเพ่ิมเติม 

2. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จากการประเมินผล
พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อระบบการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรอยู่ในระดับ
มากที่สุด แต่ด้วยสถานการณ์การเรียน-การสอนออนไลน์ นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ดีในด้านการ
เรียน แต่ด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษารหัส 64 ยังไม่ได้มาเรียนรู้การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยแบบจริง ๆ ทางหลักสูตรจึงเล็งเห็นว่า นักศึกษารหัส 64 กลับมาเรียนในรูปแบบ Onsite 
ปกติแล้ว ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ความสุข สามารถปรับตัวได้อย่างดี ไม่ก่อให้เกิดความเครียดหรือปัญหาสุขภาพจิตตามมา โดยจะ
มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมควบคู่กับนักศึกษาใหม่ในปี 2565 ไปพร้อมกัน ในส่วนของการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 และประชุมผู้ปกครอง เห็นควรจัดอย่างต่อเนื่องในทุก ภาค
การศึกษา เพ่ือให้ผู้ปกครองเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน ระบบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษา และท าให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์มากขึ้นระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กับนักศึกษา อาจารย์ที่
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ปรึกษากับผู้ปกครอง ซึ่งสามารถพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมได้ ดังนี้ ทางหลักสูตรแนะน าช่องทาง
ในการติดตามข้อมูลข่าวสารของหลักสูตร และนักศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอน การท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ผ่านทางเพจFacebook “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏ
สงขลา” ข้อมูลเบอร์โทร อีเมล์ของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก ๆ ท่าน เพ่ือให้
ผู้ปกครองติดตามเรื่องราวของบุตรหลานได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การใช้ระบบรุ่นพ่ี – รุ่นน้อง 
(สายรหัส)  ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ท าให้นักศึกษาใหม่ได้ท าความรู้จักเพ่ือน ๆ และ รุ่นพ่ีมากยิ่งขึ้น เป็น
การสอนให้รู้จักการเคารพ และให้เกียรติผู้อ่ืน รู้จักกติกาสังคม ซึ่งหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน เป็น
หลักสูตรที่ต้องท างานกับคนในชุมชน ต้องมีทักษะการเข้าหาผู้อ่ืน การวางตัว การที่นักศึกษาได้เรียนรู้
ทักษะการใช้ชีวิตดังกล่าวตั้งแต่ในระดับมหาวิทยาลัย จะเป็นตัวหล่อหลอมให้นักศึกษารู้จักการวางตัว 
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้หลักสูตรน าโดยคณาจารย์ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ต้องช่วยกันควบคุม ก ากับ ดูแล พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของรุ่นพ่ี – รุ่นน้อง เพ่ือลด
ความรุนแรงของปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้อื่น 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการขอแยกปรับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาใหม่ ออก

จากการปรับพ้ืนฐานรวมของคณะ โดยก าหนดหัวข้อในการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาใหม่ ตามบริบท
ของหลักสูตร ที่ต้องการเติมเต็มวิชาการพ้ืนฐานส าหรับการการเรียนการสอนในหลักสูตร ท าให้การ
ปรับพื้นฐานของหลักสูตร มีความจ าเพาะ และสอดคล้องกับผู้เรียนในหลักสูตรอย่างแท้จริง 

2. การเตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิต หลักสูตรมีกิจกรรมที่หลากหลาย ที่ให้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม แม้จะอยู่ในช่วงประสบปัญหาการเกิดโรคระบาด แต่หลักสูตรก็
พยายามจัดกิจกรรมในรูปแบบ Online เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ระหว่างรุ่นพ่ี – รุ่นน้อง 
กับเพ่ือน ๆ และคณาจารย์ ท าให้นักศึกษาใหม่เกิดความผูกพัน ให้ความเคารพซึ่งกันและกัน รู้สึกมี
ตัวตน เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ท าให้นักศึกษามีความมุ่งมั่นจะเรียนสาขานี้ต่อไป โดยเมื่อพิจารณา
จากการตกออกระหว่างปีการศึกษา พบว่าในปี 2564 มีจ านวนลดลง จากแรกเข้า 53 คน สิ้นปี
การศึกษา มีนักศึกษาคงเหลือ 51 คน (คิดอัตราคงอยู่ร้อยละ 96.23) และทุกคนมีผลการเรียนผ่าน
หมด ไม่มีคนติดวิกฤติ และไม่มีการถอนรายวิชา  ซึ่งลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2562 มี
นักศึกษาตกออก 15 คน (แรกเข้า 101 คน สิ้นปีการศึกษาคงเหลือ 86 คน คิดเป็นอัตราคงอยู่ร้อยละ 
85.15) และมีนักศึกษาติดวิกฤติจ านวน 2 คน และปี 2563 มีนักศึกษาแรกเข้าจ านวน 104 คน สิ้นปี
การศึกษา มีนักศึกษาคงเหลือ 96 คน (คิดเป็นอัตราคงอยู่ร้อยละ 92.31) ทั้งนี้นักศึกษารหัส 64 ที่
หายไปจ านวน 2 คน พบว่าคนที่ 1 หายไปตั้งแต่สัปดาห์แรกช่วงเปิดภาคเรียน โดยนักศึกษาให้ข้อมูล
ว่า มีปัญหาส่วนตัวทางบ้าน ไม่พร้อมที่จะศึกษาต่อ จึงขอยุติการศึกษาในปีนี้ออกไปก่อน ซึ่งทาง
อาจารย์ที่ปรึกษาและหลักสูตรได้ท าการพูดคุยให้ความช่วยเหลือแล้ว โดยเสนอให้นักศึกษาย้ายมา
เรียนในภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์)แทน และจัดหาทุนการศึกษาให้ แต่ด้วยเหตุผลความจ าเป็น
ส่วนตัว นักศึกษายังคงยืนยันขอยุติการเรียนในปีการศึกษา 2564 ก่อน ทางหลักสูตรจึงต้องเคารพการ
ตัดสินใจของนักศึกษา ส่วนนักศึกษาคนที่ 2 ลาออกเนื่องจากต้องการเตรียมตัวสอบใหม่ เพ่ือเข้า
สถาบันการศึกษาใกล้บ้าน โดยบ้านนักศึกษาอยู่จังหวัดยะลา 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนได้ตลอดหลักสูตร โดยเป็นผลมาจากการเตรียมความ
พร้อมในระดับหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต ท าให้นักศึกษามีพ้ืนฐานในการเรียนรายวิชา
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ในหลักสูตรต่อไป ตลอดจนมีความรัก ความผูกพัน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร มีเพ่ือน พ่ี น้อง 
และอาจารย์ คอยช่วยเหลือ ท าให้นักศึกษามีความมุ่งม่ันที่จะเรียนต่อจนจบหลักสูตร  

2. เมื่อพิจารณาอัตราการตกออกของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต รหัส 64 มี
นักศึกษาแรกเข้าจ านวน 53 คน สิ้นปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาคงเหลือ 51 คน (คิดอัตรา    คงอยู่
ร้อยละ 96.23) และทุกคนมีผลการเรียนเกณฑ์ผ่านหมด (ไม่มีนักศึกษาติดวิกฤติ) และไม่มีการเพิก
ถอนรายวิชา  

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีค่าเฉลี่ ยสูง
กว่า 4.40 ซึ่งเมื่อพิจารณาผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาในระดับหลักสูตร พบว่า นักศึกษารหัส 64 มีความพึงพอใจในการเตรียมความพร อมของ
นักศึกษาใหม่เขาศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาไดรับการพัฒนาตนเอง พรอมทั้งสามารถเรียนในหลักสูตรจน
ส าเร็จการศึกษา คะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 (n=45) 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1-2-01  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.1-2-02  รายละเอียดการสอนปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาใหม่ หลักสูตร ส.บ.(สาธารณสุขชุมชน)  

ปีการศึกษา 2564  
3.1-2-03  ห้องเรียนเสมือนกิจกรรมการสอนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ หลักสูตร ส.บ.(สาธารณสุข

ชุมชน) ปีการศึกษา 2564 
3.1-2.04  โครงการปรับพ้ืนฐานความรู้นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2564 
3.1-2-05  ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ส.บ. ปี 2564 
3.1-2-06  กิจกรรมปฐมนิเทศประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง แนะแนว 

ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 2564 ระดับหลักสูตร 
3.1-2-07  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง ปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา

จ่ายของนักศึกษาภาคปกติ รหัส 64 
3.1-2-08 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
3.1-2-09  รายผลความความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ด้านระบบการ

รับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อม ของนักศึกษา รหัส 64 
3.1-2-10 โครงการประจ าปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา 
3.1-2-11  ประมวลภาพการท ากิจกรรม หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พบ นักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 
3.1-2-12  สถิตินักศึกษาคงอยู่ และข้อมูลผลการศึกษา ของนักศึกษารหัส 64 หลักสูตรสาธารณสุขศา

สตรบัณฑิต ประจ าภาคการศึกษา 2/2564  
 

 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2564 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 
3.1 การรับ
นักศึกษา 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี     : อาจารย์เยาวลักษณ์  เตี้ยนวน  โทรศัพท์  :  0862904918 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสุณี  เพ็ชรนิล   โทรศัพท์  :  0872979404 
การจัดเก็บข้อมูล       : ปีการศึกษา 2564 
 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
ประเด็นเป้าหมาย :  

1. จ านวนนักศึกษาติดวิกฤติ ตกออก เพิกถอนรายวิชา และเรียนซ้ าไม่เกินร้อยละ 10 ของ
นักศึกษาท้ังหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 
4.50 
ผลการด าเนินงาน :  
- มีระบบ มีกลไก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ก าหนดระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้  
1. หลักสูตรด าเนินการประชุมและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 

จากนั้นเสนอชื่อต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยก าหนดให้วันพุธ คาบที่ 7-8 ซึ่ง
เป็นคาบโฮมรูม งดการเรียนการสอน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษา  
อบรมชี้แนะนักศึกษาให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัย 

2. อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือให้อาจารย์เข้าใจระบบการให้การช่วยเหลือนักศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะ
เกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษาและให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินงานด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ การใช้ชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา
และช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาของนักศึกษา 

5. หลักสูตรร่วมกับคณะจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ด้านการควบคุมดแูลให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
 

- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตรมีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในหลักสูตรดังนี้ 
1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกกลุ่มเรียน โดยมีทั้งหมด 4 ชั้นปี 7 กลุ่มเรียน 

โดยให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มเรียนละ 1 -2 คน ซึ่ง
มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกวันพุธของสัปดาห์ คาบเรียนที่ 7-8 เป็นคาบโฮมรูม งดการเรียนการสอน 
ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาอบรมชี้แนะนักศึกษาให้สามารถด าเนินชีวิต
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อย่างมีความสุขและปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ และในการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตรได้ย้ าเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านดูแลและให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด  

2. หลักสูตรได้ส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจระบบการให้การ
ช่วยเหลือนักศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูแลนักศึกษา 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาด าเนินการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิต 
แนะน าการลงทะเบียน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และติดตามผลการเรียนของนักศึกษา หรือปัญหา
อ่ืน ๆ ที่นักศึกษาต้องการค าแนะน า ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องด าเนินการ ดังนี้คือ 

- จัดท าแบบทะเบียนประวัติของนักศึกษาทุกคน มีการจดบันทึกการให้ค าปรึกษาทั้งแบบ
รวมและรายบุคคล 

- จัดท าช่องทางการให้ค าปรึกษาออนไลน์ ในกลุ่มย่อยผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น 
Google classroom, Line Group, Facebook Group ตลอดจนเพจของหลักสูตรในกลุ่มใหญ่ 
“หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” 

- มีห้อง 8-301 เป็นห้องคลินิกการให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการแนะแนวแก่
นักศึกษาทุกคนในหลักสูตร โดยมีคณะท างานนักศึกษาทั้ง 9 ฝ่าย ของหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นผู้ก ากับดูแล 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามผลหลังการให้
ค าปรึกษาในแต่ละปัญหา พร้อมเก็บบันทึกเป็นหลักฐาน และติดตามกระบวนการแก้ไขปัญหา 

5. หลักสูตรร่วมกับคณะได้จัดท าระบบประเมินความพึงพอใจการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาด้านการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา ซึ่งมีท้ังหมด 5 ด้าน ดังนี้  

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

หลักสูตรโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
3) การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  
4) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพ่ือ

ช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร  
5) การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

- มีการประเมินกระบวนการ 
1. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยนักศึกษาในหลักสูตร แต่ละชั้นปี มีจ านวนมาก แต่

อาจารย์ในหลักสูตรมีเพียง 5 คน ท าให้แต่ละคนต้องดูแลนักศึกษาในหลักสูตร เฉลี่ย 1.5 กลุ่ม : 
อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ส่งผลให้การดูแลอย่างทั่วถึงเป็นไปได้ยาก แต่ทางหลักสูตรใช้วิธีแก้ปัญหาโดย
การมีช่องทางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ในหลักสูตร ได้หลากหลายช่องทาง อีก
ทั้งให้คณะกรรมการนักศึกษามาช่วยในการตอบข้อซักถาม-ปัญหาที่เกิดขึ้น ในระดับเบื้องต้น หากไม่
สามารถจัดการได้ ส่งต่อมายังอาจารย์ที่ปรึกษา/ คณาจารย์ ในหลักสูตร เพ่ือให้การให้ค าปรึกษามี
ประสิทธิภาพและทั่วถึงนักศึกษามากขึ้น เห็นควรให้มหาวิทยาลัยเพ่ิมบุคลากรในหลักสูตร หรือปรับ
ลดจ านวนนักศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และในปี 2564 ด้วย
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รูปแบบการเรียน-การสอน เป็นออนไลน์ 100% การควบคุมก ากับให้การช่วยเหลือนักศึกษาเป็นไปได้
ค่อนข้างยาก การด าเนินการผ่านทางออนไลน์เท่านั้น บางครั้งอาจจะมีนักศึกษาบางส่วนที่ไม่ติดตาม
ข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ทั้งด้านการเรียนการสอน การเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับหลักสูตร 
คณะ และมหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาบางคนทราบเรื่อง แต่นิ่งเฉย ไม่เห็นความส าคัญของการปฏิบัติ
ตาม อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษา ต้องคอยช่วยแนะน า ตักเตือนเป็นการส่วนตัว 
หรือต้องมีกลยุทธ์ที่หลากหลายที่ท าให้นักศึกษาทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทั้งการแจ้งในรูปแบบร่วม 
และการติดตามเฉพาะราย  

2. ด้วยนักศึกษารุ่นใหม่ นิยมใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากสะดวก 
รวดเร็ว และลดการเผชิญหน้า โดยช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ Line – Group ของแต่ละ
กลุ่มเรียน รองลงมาคือ Facebook – Group และเพจหลักสูตร ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากสถานการณ์
การเกิดโรคระบาดฯ COVID – 19 จึงเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย และรวดเร็วทันใจ ท าให้นักศึกษาเมื่อ
เกิดปัญหา – ข้อสงสัย สามารถปรึกษาได้ทันที ทั้งนี้การใช้สื่อออนไลน์ดังกล่าว สามารถพูดคุยใน
รูปแบบ VDO conference ได้อีกด้วย ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ปัญหาที่นักศึกษาเข้ามาขอรับ
ค าปรึกษา ได้แก่ การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนในระบบออนไลน์ การเพ่ิมถอนรายวิชา และ
วิธีการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งจากการให้ค าปรึกษาร่วมกันวางแผนกับนักศึกษา ท าให้
ในปี 2564 ทุกชั้นปี มีนักศึกษาติดวิกฤติจ านวน 1 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาคนเก่า ที่เคยติดวิกฤติในปี 
2563 แต่เกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จากในปี 2563 เกรดเฉลี่ยรวม 1.86 สิ้นสุดปี 2564 
เกรดเฉลี่ยรวมเพ่ิมขึ้นเป็น 1.94 ซึ่งทางอาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยประสานกับนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรเพื่อวางแผนการลงทะเบียนและติดตามให้การช่วยเหลือการเรียน จนนักศึกษาผ่าน
วิกฤติในเทอมถัดไปได้  ในปี 2564ไม่มีนักศึกษาถอนรายวิชา (W) ทั้งนี้ เนื่องจากหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้มีการก าหนดให้การเพ่ิม-ถอนรายวิชาของนักศึกษาในหลักสูตรยังคงต้อง
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ภายหลังจากการหมดเวลาในการเพ่ิม -ถอนรายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา
จะต้องรายงานข้อมูลการเพ่ิม-ถอนรายวิชาของนักศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบดูแล พร้อมทั้งระบุเหตุผล
ประกอบ มายังหลักสูตรเพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรโดยภาพรวมต่อไป ซึ่งแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวท าให้การบริหารจัดการหลักสูตรด้ าน
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อแผนการเรียน
ของนักศึกษาน้อยลง นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนควร
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีประชุมสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาด้วย ทั้งนี้เพ่ือรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปีที่สะท้อนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และร่วมกันแก้ไขปัญหาและหรือวางแนวทาง
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตให้กับนักศึกษา อีกทั้งหลักสูตร มีคณะกรรมการนักศึกษาฝ่ายต่าง 
ๆ  คอยก ากับดูแล ช่วยเหลือเพ่ือนพ่ีน้องในหลักสูตร มีกองทุนกองบุญ “ครอบครัวสีเขียว” ที่มีการ
เก็บสะสมเงินกองทุนไว้ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิกในกองทุนเมื่อยามเจ็บไข้ไม่สบาย  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประเมินระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
พบว่า กระบวนการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษานั้น หลักสูตรร่วมกับคณะจัด
ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและน าเสนอผลการประเมินในภาพรวม พบว่า 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (n=282 คน)  โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้ 
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ความคิดเห็นของนักศึกษา 
Mean 

(n=282) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ชองทาง/ความสะดวกในการตดิต่อกับอาจารยที่ปรึกษา 4.61 มากที่สุด 
2. นักศึกษาไดรับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนดแผนการเรียนตาม
หลักสตูรโดยอาจารยที่ปรึกษา 

4.63 มากที่สุด 

3. การใหเ้วลาในการใหค้ าปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.63 มากที่สุด 
4. อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหค้วามสนใจ ตดิตามผลการเรียนของนักศึกษา 
เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสตูร 

4.63 มากที่สุด 

5. อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์อื่นๆ แกนักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ  

4.66 มากที่สุด 

รวม 4.63 มากที่สุด 
 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
1. ควรมีการปรับจ านวนนักศึกษา : อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ให้เหมาะสม เพ่ือการมี

ประสิทธิภาพในการดูแลอย่างทั่วถึง 
2. ควรเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงปัญหา/ ข้อสงสัย ของนักศึกษาให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ

มากยิ่งขึ้น เช่น การให้คณะกรรมการนักศึกษา/ ตัวแทนนักศึกษา จัดรายการพูดคุยสนทนาในรูปแบบ
พ่ี – น้อง ผ่านช่องทางการ Live ทาง Facebook, YouTube เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ปรับทุกข์ในปัญหาภาพรวมที่มีคล้าย ๆ กัน โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้คอยก ากับดูแล 

3. หลักสูตรควรจัดตั้งหน่วยให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม มีคณะด าเนินงาน  
ทั้งทีมคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่สามารถเป็นที่ปรึกษา และรับส่งต่อในกรณีมี 
Case ที่เกินความสามารถของอาจารย์ในหลักสูตร 

4. หลักสูตรควรมีระบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ในระดับหลักสูตร เพ่ือสะท้อน ประสิทธิภาพในการท าหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
อย่างแท้จริง  
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

1. หลักสูตรมีช่องทางที่หลากหลายให้นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารเพ่ือขอรับค าปรึกษา 
ตลอดจนพูดคุย พบปะกัน ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาในที่ปรึกษา รวมถึงมีคณะกรรมกา ร
นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้น านักศึกษาคอยช่วยตอบค าถาม ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาในหลักสูตรร่วมด้วย ท า
ให้นักศึกษาที่มีปัญหา เข้าถึงตัวบุคคลได้ง่าย ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

2. จ านวนนักศึกษาติดวิกฤติ การเพิกถอนรายวิชา นักศึกษาเรียนซ้ า และลาออกกลางคันลด
น้อยลง  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาต่อการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา ทั้งรายข้อและภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสูงกว่าปีก่อน ๆ ที่อยู่ในระดับมาก 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

จากผลการด าเนินงานควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ปริญญาตรี ในปี 2564 พบว่า   

1. จ านวนนักศึกษาติดวิกฤติลดน้อยลง ในปี 2564 เหลือเพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32 ซึ่ง
เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เคยติดวิกฤติในปี 2563 แต่เกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จากในปี 
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2563 เกรดเฉลี่ยรวม 1.86 สิ้นสุดปี 2564 เกรดเฉลี่ยรวมเพ่ิมขึ้นเป็น 1.94  มีนักศึกษาลาออก/พ้น
สภาพ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของนักศึกษาทั้งหลักสูตร เป็นนักศึกษารหัส 64 จ านวน 2 
คน รหัส 63 จ านวน 1 คน และรหัส 62 จ านวน 1 คน และในปี 2564 ไม่มีนักศึกษาเพิกถอนรายวิชา 
เรียนซ้ า หรือติดE 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 
4.50 โดยในปี 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการควบคุมดูแล
ให้ค าปรึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 (n=282 คน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2-1-01 แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจ าปี 2564 
3.2-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
3.2-1-03 สรุปรายละเอียดข้อมูลนักศึกษาคงอยู่ทุกชั้นปี ประจ าปีการศึกษา 2564 
3.2-1-04 แบบประเมินความพึงพอใจนักศึกษาด้านการให้ค าปรึกษา  
3.2-1-05 ตัวอย่างแบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
3.2-1-06 ตัวอย่างช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา 
3.2-1-07 ประมวลภาพการท ากิจกรรมของนักศึกษาในหลักสูตร ประจ าปี 2564 
 
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นเป้าหมาย :  

1. นักศึกษามีภาวะการเป็นผู้น าในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ในการสร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษาสามารถเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการ ด้วยตนเอง  
4.ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.50 
ผลการด าเนินงาน :  
- มีระบบ มีกลไก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาได้วางแผนเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรทุก
ชั้นปีให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลัก 3R 7C ที่ประกอบด้วย Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), 
(A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู้)  ผ่านการบูรณาการกิจกรรมในรายวิชาเรียนและการจัดกิจกรรมเสริมในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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- ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการจัดรายวิชา
สารสนเทศเพ่ืองานสาธารณสุขชุมชนเป็นวิชาบังคับ โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บูรณาการ
การจัดท าเอกสารใบงาน รายงาน หรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะต้องมอบหมายงานแก่นักศึกษา 
ให้เพ่ิมพูนทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยในทุกรายวิชา และจัดให้นักศึกษาเข้า
ร่วมการทดสอบทักษะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy Certification Certificate 
(IC3)) ทุกชั้นปี 

- ด้านทักษะการท างานในชุมชนกับประชาชน หลักสูตรได้ก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติงานใน
ชุมชนในทุกรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติที่สามารถใช้ชุมชนเป็นฐานการฝึกปฏิบัติ และให้มีการออกฝึก
ภาคสนามในพ้ืนที่จริง เพ่ือท าการส ารวจและวินิจฉัยชุมชนแบบเร่งด่วนในรายวิชาการพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

- ด้านทักษะทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  หลักสูตรได้ก าหนดให้นักศึกษาออก
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพทั้งในหน่วยบริการและในชุมชน และลงพ้ืนที่ไป
จัดกิจกรรมหรือโครงการทางด้านสาธารณสุขชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาดูงานในหน่วยงานทางด้าน
สาธารณสุข 

- ด้านทักษะการเป็นผู้น าและผู้น าสุขภาพ หลักสูตรได้จัดให้มีคณะกรรมการนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะอนุกรรมการนักศึกษา (กลุ่มเรียน) และคณะท างานด้าน  
ต่าง ๆ ของนักศึกษาทั้ง 9 คณะท างาน โดยใช้ธรรมนูญนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ.2559 เป็นกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของนักศึกษาในสังกัดหลักสูตร จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเป็นผู้บริหารองค์กรสาธารณสุขขนาดเล็ก และสนับสนุนให้นักศึกษาด าเนินกิจกรรม 
“ชมรมสุขภาพสัมพันธ์” ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อย่างต่อเนื่องและ
จัดให้มีชมรมฯ และคณะกรรมการบริหารชมรมสุขภาพสัมพันธ์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ที่
มีสมาชิกจากหลักสูตรอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

- ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการท างานในสถานการณ์จริง  หลักสูตรได้จัดให้มี
การบูรณาการทักษะการบริหารจัดการ รูปแบบต่าง ๆ ในรายวิชาที่มีภ าคปฏิบัติและการออก
ภาคสนาม เพ่ือให้นักศึกษาเกิดทักษะทั้งทางด้านเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร การบริการการ
ประชาสัมพันธ์ การเป็นผู้น า และการปรับตัว  และให้มีการบูรณาการทักษะด้านการสื่อสารและด้าน
ภาษาอังกฤษในแต่ละรายวิชาที่สอน ทั้งสื่อการสอน การบรรยาย และรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนเองเมื่อเผชิญสถานการณ์จริง 

- ด้านการมีจิตอาสา หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาต่าง ๆ โครงการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
และส่งเสริมให้มีระบบรุ่นพ่ีดูแลรุ่นน้องและเพ่ือนช่วยเพ่ือน (Peer to Peer) ในการวางแผนและ
จัดระบบการเรียน 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้ประชุมด าเนินการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการด าเนินกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมดังนี้ 
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1. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางด้านสาธารณสุขศาสตร์  พร้อม
ทั้งเสนอค าสั่งแต่งตั้ งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าทุกท่านร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินการ ทั้งนี้ทุกกิจกรรมนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการหลักในการวางแผนจัด
กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการนักศึกษาการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (คพ.สบ.) แบบออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม Zoom โดยมีคณาจารย์  คณะกรรมการชมรมสุขภาพสัมพันธ์ฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
2564 คณะอนุกรรมการห้องและคณะท างานทั้ง 9 ฝ่าย ในการประชุมฯ วาระปกติครั้งที่ 1/2564 

2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตด าเนินการจัด “กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฯ ทุก
ชั้นปี ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
คณะกรรมการนักศึกษา คณะกรรมการชมรมสุขภาพสัมพันธ์ คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า 
คณะกรรมการครูพ่ีเลี้ยง และผู้ปกครองของนักศึกษาหลักสูตร ส.บ. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ แบบมีส่วนร่วมและเพ่ือรับฟังการสะท้อนกลับจากผู้มีส่วนที่
เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน” วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ทางช่องทาง 
GOOGLE MEET และถ่ายทอดสดผ่าน FB PAGE ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

3) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการปกครอง การเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักศึกษา หลักสูตร ส.บ. ชุดประจ าปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรมย่อย 1) เวทีการปราศรัยหาเสียง
เลือกตั้งประธานนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22 
กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 – 17.00 โดยปราศรัยแบบ Online ด้วยโปรแกรม LARK  และ 2) มี
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 มีการจัดการลงคะแนน
เลือกตั้งโดยการหย่อนบัตรเลือกผู้ที่สมัครประธานนักศึกษาฯ ในช่วงเวลา 15.00 -17.00 น.เมื่อวันที่ 
29 กรกฎาคม 2564 เพ่ือเป็นการฝึกความเป็นผู้น า และการเป็นสังคมประชาธิปไตยให้กับนักศึกษา 
โดยกิจกรรมนักศึกษาเป็นผู้ด าเนินการวางแผนและจัดกิจกรรมเองทั้งหมด 

4) ประธานนักศึกษาประจ าปี 256 คือ นายสุทธิพงษ์  เอียดเหลือ ด าเนินจัดตั้ง
คณะท างานนักศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 9 คณะท างาน ได้แก่ คณะท างานนักศึกษาฝ่ายพัฒนาวิชาการ
และประกันคุณภาพนักศึกษา คณะท างานนักศึกษาฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะท างาน
นักศึกษาฝ่ายงานบริการห้องสมุดและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะท างานนักศึกษาฝ่ายบุคลิกภาพ 
คุณธรรมและจริยธรรม คณะท างานนักศึกษาฝ่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สาธิต คณะท างาน
นักศึกษาฝ่ายสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ คณะท างานนักศึกษาฝ่ายหน่วยบริการสาธารณสุข
ชุมชน (จ าลอง) คณะท างานนักศึกษาฝ่ายกองทุนกองบุญครอบครัวสีเขียว และคณะท างานนักศึกษา
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์  ซึ่งในแต่ละฝ่ายก็จะประกอบด้วยสมาชิกตัวแทน
นักศึกษาทุกชั้นปี ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล ประสานงาน ให้การช่วยเหลือในการท ากิจกรรมของ
หลักสูตรตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ  

5) โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กตัญูญุตา ของนักศึกษาและศิษย์เก่า 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 
ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 พิธีมอบเข็ม
หลักสูตร ส.บ.ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 พิธีสวมเสื้อปฏบิัติการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 
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พิธีส่งมอบภารกิจฯ พิธีไหว้ครู พิธีเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและผู้มีคุณาการต่อหลักสูตรฯ พิธี
กล่าวปฎิญาณตนตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา กิจกรรมการสัมมนาเครือข่ายครูพ่ี
เลี้ยง/ศิษย์เก่าของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตและมอบเกียรติบัตรให้ครูพ่ีเลี้ยง/ศิษย์เก่า 
ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยวิธี Online และ Live สดผ่านเพจหลักสูตร https://www.facebook. 
com/B.P.H.at.SKRU 

6) กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรโดยเปิดโอกาสให้ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์
เก่า ครูเลี้ยงนักศึกษาที่ออกสังเกตการณ์ฯ/ฝึกประสบการณ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ครูพ่ี
เลี้ยง อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส.บ. อาจารย์ ใน มรภ.สงขลา อาจารย์ภายนอก มรภ.
สงขลา และบุคคลทั่วไป เสนอความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มรภ.
สงขลา ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) ฉบับทบทวนรอบ 5 ปี ระหว่างวันที่ 21 - 30 กันยายน 2564 

7) กรรมการนักศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรม “เพ่ือนช่วยเพ่ือน” ของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ก่อนสอบกลางภาค  และปลายภาค ในทุกวิชาที่มีการเรียนการสอนในทุก
ชั้นปี และทุกกลุ่มเรียน ประจ าภาคเรียน 1/2564 และ 2/2564   รูปแบบ Online ผ่านทาง Google 
meet เพ่ือเป็นการช่วยทบทวนก่อนสอบในแต่ละรายวิชาของแต่ละชั้นปี โดยให้ตัวแทนนักศึกษาที่มี
ความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชานั้น มาทบทวนบทเรียนพร้อมเก็งแนวข้อสอบให้กับเพ่ือน ๆ  มีอาจารย์
ประจ ารายวิชาคอยเป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมาก ๆ มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็น
จ านวนมากในแต่ละรายวิชา และผลการเรียนของนักศึกษาไม่มีใครตก รวมทั้งกิจกรรมดังกล่าวได้
ขยายผลไปยังหลักสูตรอื่น ๆ และระดับคณะอีกด้วย 

8) กรรมการนักศึกษาจัดกิจกรรม “Hello freshy สานสัมพันธ์น้องพ่ี ต้อนรับสู่ครอบครัว
สีเขียว “ ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ และ ภาค กศ.บป. ผ่านทาง Zoom 
application เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท าให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก สนิทสนมกับ
เพ่ือน ๆ รุ่นพ่ี ศิษย์เก่า และคณาจารย์ในหลักสูตรมากขึ้น ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสีเขียวของ
เรา ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ และคณาจารย์ แม้จะเป็นในรูปแบบ
ออนไลน์ แต่ยังได้พบเจอหน้าตา พบปะพูดคุยสร้างความสนิทสนมกันได้มากขึ้น 

10) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าเสนอประเด็นแนวโน้มส าหรับวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน จัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา 4953802 สัมมนาประเด็นแนวโน้มส าหรับ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  

11) กิจกรรมโต้วาทีของนักศึกษาชั้นปีที่ 3  ในประเด็น  "การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ที่ทุเลาเบาบางลงได้เพราะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด" วันที่ 27 ตุลาคม 
2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 4953504 -60 กฎหมายและ
จริยธรรมในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน   

12) กิจกรรมหลักสูตร ส.บ.บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ครั้งที่ 4 วันที่ 
28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ มัสยิดนูรุลอีหม่าน หมู่ 4 บ้านด่าน ต.เกาะเเต้ว อ.เมือง
สงขลา จ.สงขลา นอกจากนี้ยังมีการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet และ 
Live สด ผ่าน Facebook เพจหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

13) กิจกรรม "พัฒนานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เป็น อสม.น้อย ครั้งที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 
2564"  วันที่ 29 ตุลาคม 2564  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านห้องประชุมเสมือน (zoom application) 
เป็นกิจกรรมที่เป็นการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 4952303 การสาธารณสุข
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มูลฐานแนวใหม่ (New Primary Health Care) ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ฯ ดังนี้ คือ 1) การ
สาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน 2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อสม. 4) การบริหารจัดการ 5) สุขภาพดี มีสุข 6) การให้บริการ
สาธารณสุขที่จ าเป็น  7) การสื่อสารในการสาธารณสุขมูลฐาน 7) การจัดท าแผน/โครงการของชุมชน 
9)การเฝ้าระวัง ควบคุม สนับสนุนการรักษา การป้องกันโรคติดต่อและปัญหาสาธารณสุขตามบริบท
ของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ตามกรวยประสบการณ์ (Cone of Experiences) โดยนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 4 เป็นผู้ถ่ายทอดแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ด าเนินการโดย
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งหมด มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นที่ปรึกษา  

14) คณาอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯทุกท่าน และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม SKRU แนะน าหลักสูตร 2565 เป็นกิจกรรม “แนะน าหลักสูตร
ออนไลน์” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 
2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. โดยรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom และสามารถรับชมผ่าน 
Facebook Live Page งานรับเข้านักศึกษา SKRU ให้แก่น้องๆที่สนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ทุกคน   

15) โครงการสัมมนาก่อนฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ และ กศ.บป. 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2564 

16) หลักสูตรจัดกิจกรรมบริการวิชาการ "ตลาดนัดโจทย์วิจัยทางสาธารณสุขชุมชน" แบบ
ออนไลน์ โดยzoom วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 3 เลือกประเด็นหัวข้อวิจัยที่
สนใจ ในการด าเนินการท าวิจัยต่อไป 

16) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรม "เสวนาสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี"  ผ่าน Zoom Application  ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. 
เพ่ือสร้างเสริมความเข้าใจเรื่อง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเตรียมตัว
ส าหรับยื่นขอใบประกอบวิชาชีพสาขาควบคุม สาขาต่าง ๆ เช่น 1) สาขานิวเคลียร์ 2) สาขาการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และควบคุมมลพิษ 3) สาขาการผลิต การควบคุม 
และการจัดการสารเคมีอันตราย 4) สาขาเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค 5) สาขา
ธรณีวิทยา และ 6) สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม แก่ผู้สนใจโดยทั่วไป คณาอาจารย์ นักศึกษา และศิษย์
เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

17) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ร่วมกับคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
ด าเนินงาน และที่ปรึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.จ าลอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการประชุม
เพ่ือปรึกษาหารือและก าหนดกรอบความร่วมมือ กับเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ส าหรับการด าเนินงาน 
รพ.สต. จ าลอง ณ ห้องประชุม 10-103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยได้ก าหนดยกเป็นร่างกรอบความร่วมมือ มรภ.สงขลา กับ เทศบาลเมือง
เขารูปช้าง ใน 4 ประเด็น ด้านการบริหารจัดการ/วิชาการ ด้านบุคคลากร ด้านอาคารที่ตั้ง  อุปกรณ์
เครื่องมือ  ครุภัณฑ์ และด้านการจัดระบบงบประมาณด าเนินการ ซึ่งจะต้องมีการหารือใน
รายละเอียดกันในห้วงเวลาต่อไป 

18) คณาอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯทุกท่าน และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
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เปิดประตู่สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา "SKRU OPENHOUSE" ประจ าปีการศึกษา 2565 ในวัน
จันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. 

19) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยประธานหลักสูตร ฯ และประธาน
คณะกรรมการนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ให้เเก่ผู้ที่สนใจเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ในรายการวิทยุมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา (SKRU Online) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 

20) ประธานหลักสูตรฯ ได้ด า เนินการจัดประชุมคณะกรรมการหลักสูตร และ
คณะกรรมการนักศึกษา เพ่ือพูดคุยรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน รพ.สตจ าลอง  
วาระปกติ ครั้งที่ 1/2564  ณ อาคาร 8 ห้อง 8-302 เพ่ือวางแผนการเตรียมความพร้อมในการ
จัดเตรียมขนย้ายวัสดุ-อุปกรณ์ เมื่อวันที่ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 

21) กรรมการนักศึกษาจัดกิจกรรม Happy New Year 2022 สาสุขอ่ิมใจ วิถีใหม่แห่ง
ความสุข เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมทุนุศิลปวัฒนธรรม สร้างขวัญและก าลังใจให้นักศึกษา ในวันที่ 30 
ธันวาคม 2564 โดยในกิจกรรมได้มีการเปิดประมูลของรางวัล และจับแลกของขวัญ เพ่ือน าของขวัญ
ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม Happy New Year 2022 สาสุขอ่ิมใจ วิถีใหม่แห่งความสุข น าไปมอบ
ให้แก่องค์กรและหน่วยงานทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ 1.เทศบาลเมืองเขารูปช้าง 2.เทศบาลต าบลพะวง 3.
เทศบาลต าบลเกาะแต้ว  4.องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัง 5.องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ 
เพ่ือน าไปด าเนินการส่งมอบให้กับเด็ก ๆ ในหน่วยงานหรือชุมชนในสังกัดต่อไป ในเทศกาลวันเด็ก 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 

22) หลักสูตร ส.บ.ร่วมกับสาธารณสุขอ าเภอเมืองสงขลา กิจกรรมขยายเครือข่าย 
“Smart อสม.” ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาและคณะท างานนักศึกษาฝ่ายหน่วยบริการ
สาธารณสุข (รพ.สต.จ าลอง) ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร ส.บ. ภายในกิจกรรมประกอบ ให้ความรู้และ
ค าแนะน าการใช้แอปพลิเคชั่น Smartอสม. ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่มีศักยภาพสามารถแจ้งเกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพและเป็นเครื่องมือให้กับสมาชิก อสม. ใช้ส าหรับส ารวจข้อมูลและส่งแบบรายงาน 
โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Google meet เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 

23) ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตร ส.บ. เข้าร่วมโครงการเพ่ิมพูนทักษะในการใช้ภาษาไทยใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จัดโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ( International Youth 
Fellowship – IYF) ประจ าประเทศไทย เมื่อ 28 มกราคม ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งนักศึกษาได้รับ
รางวัลชนะเลิศในโครงการ Thailand Online Leaders Conference ดังกล่าวด้วย 

24) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมรายการ เด็ก WISH TAKE ไหนไหนว่ามา
แลถิ ในการแนะน า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  ·2565 

25) นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้เข้าร่วมกิจกรรม M3C CONTENT 
2021 C0NTENT CREATIVE COMMUNICATOR งานประกวดเด็ก WISH นักสื่อสาร สร้างสรรค์ 
CONTENT 2021 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 27 
มีนาคม 2565 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และเพ่ือ
คัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ซึ่งจัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ รายงานผลการแข่งขัน M3C คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และทางสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แก่ นายรุสลัน วาโด 
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ผลการแข่งขันได้รับรางวัลขวัญใจเด็กวิทย์และต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 3 และนางสาววศินี จิ้ว
ฮวด ได้รับรางวัลขวัญใจคณะเกษตรฯ ,รางวัล Popular Vote และต าแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ด้วย 

2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา คือ “เป็นคนดี มีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 กิจกรรม Young Love รักเป็น ปลอดภัย เสวนาออนไลน์ผ่านระบบ 
ZOOM วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 12.30 – 16.00 น. กิจกรรมของหรอยบ้านฉัน 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วย 2 มือเรา กิจกรรมของดีบ้านฉัน เป็นกิจกรรมที่ทางกองพัฒนานักศึกษาเชิญ
ชวนนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมโดยส่งคลิปวิดีโอจากบ้านตนเองจากนักศึกษาส่วนใหญ่เรียน
ออนไลน์ จึงให้นักศึกษาร่วมส านึกรักษ์บ้านเกิด ส่งคลิปวิโอเข้าประกวด ในการนี้นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย กิจกรรมสวดมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 (ในรูปแบบออนไลน์) กิจกรรมสอนน้อง-ร้องเพลง (ร้องเพลงมาร์
ชมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) กิจกรรมปลูกต้นไม้ออนไลน์ กิจกรรมราชภัฏจิตอาสาบริจาคโลหิต 
เนื่องใน "วันราชภัฏ" โครงการบรรยายเรื่อง รู้หลักประกันสังคม โครงการบรรยาย เรื่อง รู้เท่าทันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น กิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย (ออนไลน์) ประจ าปี 2565”อบรมทุกวันเสาร์ ใน
รูปแบบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมานี้ ล้วนเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นคนดี มี
คุณธรรมจริยธรรม เป็นนักศึกษาและบัณฑิตที่จบออกไปเป็นผู้มีปัญญาควบคู่คุณธรรม 

3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ที่เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ กิจกรรม Sci & Tech มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรมเด็กไทยรู้เท่าทัน
สื่อดิจิตัล กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น า กิจกรรมหาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 โดยมีกิจกรรมย่อย ๆ ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 Microsoft Excel 2019 กิจกรรมที่ 2 การ
ท า infographic กิจกรรมที่ 3 การใช้โปรแกรม Microsoft Visio กิจกรรมที่ 4 การใช้โปรแกรม 
Lightroom กิจกรรมที่ 5 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และกิจกรรมที่ 6 การจัดการกับอารมณ์
ในยุคโควิด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการท าสื่อน าเสนอให้น่าสนใจด้วยโปรแกรม Canva โครงการ
บรรยาย เรื่อง เด็กไทยในยุคดิจิทัลรู้เท่าทัน Cyberbullying (การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์) 
กิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด กิจกรรมนักศึกษาระหว่าง
สถาบัน กิจกรรมสัมมนาการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือก้าวสู่วัยท างาน และกิจกรรม
เสวนาเรื่องมั่นใจเดินหน้าสู่อาชีพ กิจกรรมนักศึกษาก้าวทันตลาดแรงงานไทยแลนด์ 4.0 กิจกรรม
เรียนรู้ด้วยกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างแกนน าวิศวกรสังคม โครงการสร้างอัตลักษณ์
บัณฑิตวิศวกรสังคม “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” กิจกรรมฟังบรรยาย เรื่อง สื่อสารอย่างไรให้
มีประสิทธิภาพ กิจกรรมฟังบรรยาย เรื่อง ขายอย่างไรให้ปังทะลุล้าน กิจกรรมฟังบรรยาย เรื่อง แชร์
อย่างไรให้ชัวร์ว่าถูกกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเหล่านี้ช่วยเติมเต็มให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถ รู้เท่าทันโลก ในยุคศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป 
- มีการประเมินกระบวนการ 

จากการติดตามผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ในปีการศึกษา 2564 หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร คณะ 
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กองพัฒนานักศึกษา และมหาวิทยาลัย มีการเพ่ิมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างต่อเนื่อง และมีการกระจายกิจกรรมให้นักศึกษาทุก
ชั้นปีได้เข้าร่วมมากขึ้น แม้จะอยู่ในสถานการณ์ออนไลน์ แต่เป็นโอกาสดีที่ท าให้นักศึกษาทุกคน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ผ่านทางการออนไลน์จากที่บ้าน ช่วยลดต้นทุนทั้งด้าน
งบประมาณ เวลา บุคคล และสถานที่ ง่ายต่อการติดต่อวิทยากร จากสถานการณ์ดังกล่าว ท าให้เรา
เห็นว่าการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์มีไม่สิ้นสุด แม้บางกิจกรรมอาจจะเหมาะส าหรับการจัดแบบ
เผชิญหน้า แต่ด้วยสถานการณ์ข้อจ ากัด การใช้ช่องทางออนไลน์ถือเป็นทางเลือกที่ดีและเหมาะสม
ที่สุดแล้ว ทางหลักสูตรก็พยายามจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาในหลักสูตรทุกชั้นปี มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านทักษะการท างานในชุมชนกับ ด้านทักษะทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  ด้าน
ทักษะการเป็นผู้น าและผู้น าสุขภาพ ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการท างานในสถานการณ์
จริง และด้านการมีจิตอาสา  โดยรูปแบบของกิจกรรมทางหลักสูตรจะมีการบูรณาการ และวางแผน
กิจกรรมของนักศึกษาเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของกิจกรรมที่จัดโดยคณะ กองพัฒนานักศึกษา และ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมในทุกระดับ และลดความซ้ าซ้อนของกิจกรรมลง แม้
ในปี 2564 จะเกิดโรคระบาดท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน การท ากิจกรรม
เป็นแบบออนไลน์ เพ่ือลดการกระจายแพร่ระบาดของโรค แต่ทางหลักสูตร คณะ และกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก็ด าเนินการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาครอบคลุมทุกด้าน แค่
ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ อีกท้ังยังง่ายต่อการจัดและเข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมที่หลากหลาย 
มีหัวข้อที่น่าสนใจมากข้ึน ตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาได้ครบทุกมิติ 

จากผลการด าเนินการประเมินความพึงพอใจด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่าในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจ ด้านการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65 (n=282) โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ความคิดเห็นของนักศึกษา 
Mean 

(n=282) 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. . มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศกึษาที่หลากหลายทั้งใน และนอกช้ันเรียน 4.61 มากที่สุด 
2. หลักสูตรมีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของ
หลักสตูร 

4.64 มากที่สุด 

3. หลักสูตรมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรตูามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิการศึกษาและ
เสรมิสรางทักษะการเรียนรใูนศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวยทักษะการเรียนรแูละ
นวัตกรรมทักษะสารสนเทศภาษาตางประเทศ ทักษะการท างานแบบมีสวนรวม  

4.66 มากที่สุด 

4. การเตรยีมความพรอมใหนักศึกษากอนจบการศึกษาอยางเหมาะสมและจดัให
อยางทั่วถึง 

4.66 มากที่สุด 

5. การประชาสมัพันธขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชน แกนักศึกษาและศิษยเกา 4.67 มากที่สุด 
ภาพรวมดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสงเสริมทักษะการเรียนรใูน

ศตวรรษที่ 21 
4.65 มากที่สุด 

 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ในปี 2565 หลักสูตรร่วมกันพิจารณากิจกรรมในแต่ละชั้นปีให้มีจ านวนเหมาะสม มีกิจกรรม

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มี
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดครบทุกด้านในแต่ละชั้นปี โดยสอดแทรกเข้าร่วมกับ
กิจกรรมในรายวิชาเรียน และจัดกิจกรรมเสริมเพื่อเติมเต็มให้กับนักศึกษาในส่วนที่ขาดหายไป ซึ่งบาง
กิจกรรมแม้จะเป็นกิจกรรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งสามารถบูรณาการรวมหลายวิชาเข้าด้วยกัน เพ่ือลด
จ านวนกิจกรรม รวมถึงควรลดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนระหว่างหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยการ
พหุกิจกรรมโครงการเดียวแต่ตอบโจทย์ในการส่งเสริมการเรียนรู้และการท างานในศตวรรษที่ 21 ใน
หลาย ๆ ด้าน เพ่ือประหยัดทรัพยากร คน เวลา และงบประมาณ และทางหลักสูตรควรเร่งท าความ
ร่วมมือข้อตกลงกับชุมชนในพ้ืนที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชน ในรายวิชาต่าง ๆ น าความรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติ จากนั้นผลักดัน ส่งเสริมให้ทุกรายวิชาใน
หลักสูตรมีการฝึกปฏิบัติการจริงในชุมชน เรียนทฤษฎีในชั้นเรียน น าความรู้ไปสู่ภาคปฏิบัติในชุมชน 
ใช้ปัญหาจากชุมชนเป็นฐานสู่การเรียนรู้ในสถานการณ์จริง  ส่วนด้านทักษะความเป็นผู้น า หลักสูตร
ควรกระตุ้น ผลักดันให้นักศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ เนื่องจากผลงานของนักศึกษาในหลักสูตรมี
จ านวนมาก หลายผลงานสามารถก้าวเข้าสู่การประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
เป็นเครื่องมือรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการให้กับตัวนักศึกษา ซึ่งสามารถของบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ นอกจากนี้หลักสูตร
ควรส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา ในภาษาที่ 3 เพ่ือการสื่อสารในการท างานทางด้านสุขภาพ เช่น 
ภาษามาเลย์ ภาษาอินโด ซึ่งเป็นภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านในแถบภาคใต้ตอนล่าง ให้เป็น
เอกลักษณ์ของหลักสูตรต่อไป เนื่องจากนักศึกษาในหลักสูตรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนามาจากเขต 3 
จังหวัดชายแดนใต้ จึงเห็นควรส่งเสริมให้เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรในอนาคตได้ และในปี 2565 แม้
รูปแบบการเรียนการสอนกลับมาเป็นปกติ แต่กิจกรรมบางกิจกรรมสามารถจัดควบคู่ในรูปแบบ
ออนไลน์ได้ ดังนั้นการจัดกิจกรรมบางอย่างจะยังคงอยู่ในรูปแบบออนไลน์ควบคู่กับการออนไซต์ ซึ่ง
การออนไลน์สามารถบันทึกวิดีโอ ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังในภายหลังได้ รวบรวมสื่อกิจกรรมออนไลน์
เกิดเป็นฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ได้โดย
ไม่จ ากัดวัน เวลา สถานที่ อยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ในปี 2564 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
พบว่า นักศึกษาในหลักสูตรมีทักษะการเป็นผู้น าและผู้น าสุขภาพ ที่เป็นรูปธรรม คือ  

1. นักศึกษาในหลักสูตรด ารงต าแหน่งผู้น าในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย เช่น เป็นนายก
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะกรรมการและที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

2. นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีภาวะความเป็นผู้น า  สามารถด าเนิน
กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ภายในระดับหลักสูตร และเป็นตัวแทนหลักสูตรในการร่วมกิจกรรมทั้งระดับ
คณะ และมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการนักศึกษา ซึ่งมี
คณะท างานทั้ง 9 ฝ่าย ซึ่งสมาชิกในแต่ละฝ่ายเป็นตัวแทนของนักศึกษาในแต่ละห้องและแต่ละชั้นปี 
ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน  

3. นักศึกษามีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ และการท ากิจกรรม เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย และระดับชาติ ได้แก่ นักศึกษาได้รับรางวัลคนดี ศรีราชภัฏ ประเภท
นักศึกษา รางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2564 รางวัลชนะเลิศThailand Online 
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Leaders Conference จัดโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship 
– IYF) ประจ าประเทศไทย และรางวัลบทความวิจัยดีเด่นอันดับที่ 3 ประเภทปากเปล่า เรื่อง 
ประสิทธิผลของการใช้น้ ามันปาล์มชุบเพื่อป้องกันแมลงวันตอมปลาระหว่างการตากแห้ง   

4.ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งรายข้อ และภาพรวม ซึ่งสูงกว่าปีก่อน ๆ แม้จะมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ยังค่าเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงระดับมาก (ไม่เกิน 4.50) แต่ในปี 2565 นักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 (n=282)   
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. นักศึกษามีภาวะการเป็นผู้น าในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย  ซึ่งจากผลการ
ด าเนินงานในปี 2564 พบว่า นักศึกษาของหลักสูตร เป็นผู้น าในระดับหลักสูตรคือ คณะกรรมการ
นักศึกษาทั้ง 9 ฝ่าย ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย คือ เช่น เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
คณะกรรมการและที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

2. นักศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ในการสร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ นักศึกษาได้รับรางวัลคนดี ศรีราชภัฏ ประเภทนักศึกษา รางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่น
แห่งปี 2564 รางวัลชนะเลิศThailand Online Leaders Conference จัดโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์
นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) ประจ าประเทศไทย และรางวัลบทความวิจัย
ดีเด่นอันดับที่ 3 ประเภทปากเปล่า เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้น้ ามันปาล์มชุบเพ่ือป้องกันแมลงวัน
ตอมปลาระหว่างการตากแห้ง    

3. นักศึกษาสามารถเป็นผู้ด าเนินการจัดกิจกรรม/ โครงการ ด้วยตนเอง โดยในปี 2564 
กิจกรรมทุกกิจกรรมของหลักสูตร ด าเนินการโดยนักศึกษาแต่ละชั้นปี และคณะกรรมการนักศึกษา 
อาจารย์ในหลักสูตรท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เพ่ือฝึกนักศึกษาให้รู้จักการวางแผนการท างาน ท างาน
อย่างเป็นระบบ รู้จักการแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม และการสร้างภาวะผู้น า – ผู้ตาม ตามบทบาท
ในแต่ละกิจกรรม  

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.65 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 4.50 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2-2-01 แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 
3.2-2-02  เล่ม มคอ. 2 ฉบับปรับปรุง 2560 และฉบับปรับปรุง 2564 
3.2-2-03  ประมวลภาพกิจกรรมและโครงการของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ดูจาก

Facebook – Page “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” 
3.2-2-04  โครงการพัฒนานักศึกษาระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา   
3.2-2-05  โครงการพัฒนานักศึกษาระดับหลักสูตร 
3.2-2-06 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา น าโดย นายก

สโมสรนางสาววิภาดา ยูโซะ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คว้ารางวัล
ชนะเลิศ" ในการน าเสนอ #แนวปฏิบัติที่ดีโครงการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา และ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน ในรูปแบบออนไลน์ 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2-2-07 นางสาววิภาดา ยูโซะ ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลคนดีศรีราชภัฏ ประจ าปี 2564 

ประเภทนักศึกษา  
3.2-2-08 นางสาววิภาดา ยูโซะ ได้รับรางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนแห่งปี ประจ าปี 2564 ในงานเด็ก

และเยาวชนแห่งชาติ 
3.2-2-09 รางวัลชนะเลิศThailand Online Leaders Conference จัดโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์

นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) ประจ าประเทศไทย ประเภททีม  
3.2-2-10 รางวัลบทความวิจัยดีเด่นอันดับที่ 3 ประเภทปากเปล่า เรื่อง ประสิทธิผลของการใช้น้ ามัน

ปาล์มชุบเพื่อป้องกันแมลงวันตอมปลาระหว่างการตากแห้ง 
3.2-2-11 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2564 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 
3.2 การส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี     : อาจารย์เยาวลักษณ์  เตี้ยนวน  โทรศัพท์  :  0862904918 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นางสุณี  เพ็ชรนิล   โทรศัพท์  :  0872979404 
การจัดเก็บข้อมูล       : ปีการศึกษา 2564 
 

ผลการด าเนินงาน 
อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

3.3.1 การคงอยู่ 
ผลการด าเนินงาน :  
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร  
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า และคงอยู่ 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนที่คง
ค้างอยู่ 

จ านวนที่
หายไป 

อัตรา 
การคงอยู่ร้อย

ละ 
2556 93 71 0 22 76.34 
2557 92 73 0 19 79.35 
2558 81 61 0 20 75.31 
2559 94 74 2 18 80.85 
2560 89 65 0 24 73.03 
2561 107 84 3 20 81.31 
2562 101 0 82 19 81.19 
2563 106 0 93 13 87.74 
2564 53 0 51 2 96.23 

***หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2565 
 
การคิดอัตราการคงอยู่ 

 อัตราการคงอยู่       = 
- 

X 100 
 

   

 - คิดค านวณจากจ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่แต่ละปี โดย 
       แทน จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าทั้งหมดของแต่ละปี 

  แทน จ านวนนักศึกษาท่ีหายไปของแต่ละปี 
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โดยภาพรวมหากพิจารณาจากกราฟ พบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มที่ดี  
โดยหลักสูตรได้ด าเนินการดังนี้ 

1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ที่มีความสนใจและต้องการเรียน
ทางด้านสาธารณสุขชุมชน โดยให้โควตาแผนรับมากที่สุดตั้งแต่รอบแรก ๆ คือรอบ portfolio โดยตั้ง
แผนรับเป็นครึ่งหนึ่งของจ านวนแผนรับทั้งหมด เพราะนักศึกษาที่สนใจ ตั้งใจที่จะเรียนหลักสูตรนี้จริง 
ๆ เมื่อเขาได้รับโอกาสในการพิจารณาคัดเลือก เข้าจะยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนรอบนี้ทันที อีกทั้งทาง
หลักสูตรยังมีการประเมินความรู้ด้วยแบบทดสอบ และแบบสัมภาษณ์วัดเจตคติของผู้เรียน รวมทั้งใน
กระบวนการคัดเลือกนักศึกษาในแต่ละรอบ กรรมการสอบสัมภาษณ์ที่ เป็นตัวแทนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ให้ข้อมูลนักศึกษาเบื้องต้น
ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือลดปัญหาที่นักศึกษาเข้ามาเรียนแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่สาขาที่ตนเองต้องการ 
ก่อให้เกิดการตกออกระหว่างเรียนได้ 

2. หลักสูตรร่วมกับคณะจัดโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ โดยให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะ
รูปแบบการเรียนการสอน และความเป็นวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนตั้งแต่แรกเข้า ท าให้นักศึกษา
เข้าใจธรรมชาติของหลักสูตรน าไปสู่การปรับตัวในด้านการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรมีการเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มเรียน ให้มหาวิทยาลัยออกค าสั่ง
แต่งตั้งเพ่ือคอยดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิด ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่อาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา
สามารถพูดคุยปรึกษากับอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ทุกท่าน ตลอดจนหลักสูตรมีช่องทางที่
หลากหลายให้นักศึกษาสามารถเข้ามาติดต่อเพ่ือขอรับค าปรึกษาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต ทั้ง
แบบพบหน้าและออนไลน์ นอกจากนี้โดยการท างานบริหารในหลักสูตร มีคณะท างานนักศึกษาทั้ง 9 
ฝ่าย ซึ่งสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับรุ่นน้องในหลักสูตรได้ ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดท าห้อง 8 -301 เป็น
ห้องให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้งานได้ตลอดในช่วงเวลาท า
การ แม้ในไป 2564 จะด าเนินการในรูปแบบออนไลน์ 100% แต่ทางหลักสูตรก็พยายามควบคุม 
ก ากับ ติดตามให้ความช่วยเหลือนักศึกษาอย่างเต็มที่ ทั้งช่องทางออนไลน์ และเบอร์โทรศัพท์กรณีเหตุ
ด่วนฉุกเฉินได้ 24 ชั่วโมง  

y = 2.1453x + 68.128 
R² = 0.6811 
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แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร  

จ านวนที่รับเข้า จ านวนที่หายไป 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 103 
 

4. ด้วยความที่หลักสูตรอยู่กันแบบเสมือนครอบครัว จนได้ชื่อว่า “ครอบครัวสีเขียว” มีการ
สร้างความรักความผูกพันของรุ่นพี่รุ่นน้องและคณาจารย์ในหลักสูตร ผ่านการท างาน/ กิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน ตลอดทั้งปีแม้จะเป็นการด าเนินงานในรูปแบบออนไลน์ แต่นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับงานและ
กิจกรรมทุกกิจกรรมของหลักสูตร  โดยลักษณะงาน/ กิจกรรมในหลักสูตร จะมีการดึงนักศึกษาทุกชั้น
ปีเข้ามาร่วมกัน นักศึกษาสามารถเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรได้อย่างเต็มที่ และหลักสูตรจะ
เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ การท างานของหลักสูตรตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน 
จนถึงขั้นตอนการท างาน ท าให้นักศึกษาเกิดความสนิทสนม เกิดความผูกพันกับหลักสูตร ส่งผลให้
นักศึกษามีความสุขในการมาเรียนในหลักสูตรนี้ จนมีอัตราการคงอยู่ที่มีแนวโน้มดีขึ้น 

5. หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนสอบกลางภาคและปลายภาค โดยให้รุ่นพ่ี/ เพ่ือน   
ที่มีความถนัดในแต่ละรายวิชา จัดติวเตรียมพร้อมก่อนสอบ 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3-1-01 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 

3.3.2 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน :  
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสตูร) 
จ านวนที่รับเข้า 

อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติ 
จ านวน ร้อยละ 

2556 93 71 76.34 
2557 92 73 79.35 
2558 81 61 75.31 
2559 94 74 78.72 
2560 89 65 73.03 
2561 107 84 78.50 
2562 101 0 0.00 
2563 106 0 0.00 
2564 53 0 0.00 

***หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2565 

การคิดอัตราการส าเร็จการศึกษา 

 อัตราการคงอยู่       = 
 

X 100 
 

   

 - คิดค านวณจากจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่แต่ละปี โดย 
   แทน จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าทั้งหมดของแต่ละปี 

  แทน จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของแต่ละปี 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
ในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร จ านวน 84

คน คิดเป็นร้อยละ 78.50 เมื่อเทียบกับจ านวนที่รับเข้า แต่หากพิจารณาจากจ านวนนักศึกษาในชั้นปีที่ 
4 รหัส 61 มีนักศึกษาทั้งหมด 87 คน ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.55 ซึ่งมีนักศึกษาจ านวน 3 คน ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาปกติ ด้วยเหตุผล คือ 
 นักศึกษาคนที่ 1 มีสถานะติดวิกฤติ  เกรดเฉลี่ยรวม ไม่ถึง 2.00 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2563 
ซึ่งทางอาจารย์ที่ปรึกษาพยายามให้การดูแลช่วยเหลือ วางแผนการเรียนร่วมกับนักศึกษา ตลอดในทุก
ภาคเรียนที่ผ่านมา เกรดเฉลี่ยรวมของนักศึกษาค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เกรดเฉลี่ย
รวมในภาคการศึกษาที่ 2/2564 อยู่ที่ 1.96 อีกทั้งเนื่องจากนักศึกษาติดวิกฤติ ท าให้จ านวนหน่วยกิต
ในแต่ละภาคการศึกษาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ท าให้นักศึกษาคนดังกล่าวมีจ านวนรายวิชา
คงค้างอีก 20 หน่วยกิต ซึ่งทางหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนให้นักศึกษาลงเก็บรายวิชา
ในภาคการศึกษาท่ี 3/2564 และ 1/2565 ก็สามารถส าเร็จการศึกษาได้  

นักศึกษาคนที่ 2 เป็นนักศึกษาที่เคยมีสถานะติดวิกฤติ เกรดเฉลี่ยรวม ไม่ถึง 2.00 ตั้งแต่ภาค
เรียนที่ 1/2563  และสามารถกลับมาอยู่ในสถานะปกติได้ ในภาคเรียนที่ 1/2564 โดยการให้ความ
ช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับนักศึกษาวางแผนการลงทะเบียนเรียน และควบคุมก ากับ
ติดตาม จนสามารถผ่านสถานะวิกฤติได้ แต่ในช่วงที่สถานะผลการเรียนของนักศึกษาติดวิกฤติท าให้
จ านวนหน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ท าให้นักศึกษาคนดังกล่าว
มีจ านวนรายวิชาคงค้างอีก 15 หน่วยกิต ซึ่งทางหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา วางแผนให้
นักศึกษาลงเก็บรายวิชาในภาคการศึกษาท่ี 3/2564 และ 1/2565 ก็สามารถส าเร็จการศึกษาได้ 

นักศึกษาคนที่ 3 มีสถานะรักษาสภาพตลอดทั้งปีการศึกษา 2564 เนื่องจากมีปัญหาสุขภาพ 
ท าให้ต้องขอลาพักการศึกษาไว้ก่อน  

และจากปีก่อน ๆ ที่หลักสูตรประสบปัญหานักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้
เนื่องจากนักศึกษามีปัญหาในการสอบจบวิจัยล่าช้า แต่ด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกับ
กรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการวางแผน ควบคุมก ากับการท าวิจัยของนักศึกษาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาก่อนส่งเกรดในภาคการศึกษานั้น ๆ ท าให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนสามารถ
ด าเนินการท าวิจัยและสอบจบวิจัยได้ทันภายในเวลาที่ก าหนด   

y = 1.0957x + 71.454 
R² = 0.2601 
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แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร  

จ านวนที่รับเข้า ส าเร็จการศึกษา 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3-2-01 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 

3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน :  
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน การแปลผล หมายเหตุ 

2558 4.06 มาก  
2559 4.31 มาก  
2560 4.40 มาก  
2561 4.43 มาก  
2562 4.46 มาก  
2563 4.44 มาก  
2564 4.65 มากที่สุด  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อ
กระบวนการที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ 3.1 และ 3.2 เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนในทุกรายวิชาและการท ากิจกรรม ซึ่งพบว่าในปี 2564 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65) โดย
ภาพรวมมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีระบบ
และกลไกในการรับนักศึกษา และการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาที่ชัดเจน เห็นเป็นรูปธรรม ผ่านการ
จัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21และการท ากิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการร้องเรียนของนักศึกษา 
พบว่า ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษาทั้งหมด 12 คน 

y = 0.0746x + 4.0943 
R² = 0.8128 
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แนวโน้มความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน  
ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
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จาก 282 คน โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านการจัดการเรียนการสอนจ านวน 7 คน ด้านอาจารย์ผู้สอน 
จ านวน 5 คน เครื่องมือ อุปกรณ์ สภาพห้องเรียน จ านวน 3 คน สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จ านวน 1 คน และอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน โดยหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิตได้มีการสร้างช่องทาง
ต่าง ๆ ไว้เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะ ปรึกษา หรือร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ทั้งการเข้ามา
ร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หรือทางสื่อออนไลน์ และมีแนวปฏิบัติหากมีข้อร้องเรียน
จากนักศึกษา ดังนี้  1. ประธานหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือหาข้อเท็จจริง 2. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาและหาทางออกที่ดีที่สุด และ 3. ท าบันทึกชี้แจงหรือ
แจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคลถึงการแก้ไขในประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าว  

การจัดการข้อร้องเรียนด้านการจัดการเรียนการสอน โดยมีนักศึกษาให้ความเห็นว่า รูปแบบ
การเรียนออนไลน์ ท าให้นักศึกษาไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียน เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการเรียนที่
บ้าน ไม่เอ้ืออ านวย ทั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ IT และสิ่งแวดล้อมรบกวนรอบด้าน อีกทั้งการ
เรียนออนไลน์ขาดการฝึกปฏิบัติจริง ท าให้นักศึกษาขาดทักษะการปฏิบัติ ทางหลักสูตรรับฟังและมีมติ
ร่วมกันว่า ในปี 2565 มหาวิทยาลัยให้รูปแบบการเรียนการสอนกลับมาเป็นปกติ ทางหลักสูตรจะจัด
กิจกรรม/โครงการ สอนเสริมในส่วนทักษะปฏิบัติแก่นักศึกษาทุกชั้นปี เพ่ือชดเชยและทบทวนเนื้อหา
เดิมที่ เคยเรียนไปในช่วงภาคเรียนที่ 1 และ 2 ในปี 2564 ซึ่งจะท าให้นักศึกษาเข้าใจและมี
ความสามารถในการปฏิบัติการทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการข้อร้องเรียนด้านอาจารย์ผู้สอน โดยนักศึกษาให้ความเห็นว่า หลักสูตรมีบุคลากร
น้อย มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพียง 5 คน ความเชี่ยวชาญ ช านาญ ไม่สามารถครอบคลุมทุกวิชาได้ 
รู้สึกไม่น่าสนใจ เพราะเจออาจารย์คนเดิมตลอด ทางหลักสูตรประสานผ่านทางคณะไปยัง
มหาวิทยาลัย เรื่องขอสนับสนุนบุคคลกรในต าแหน่งอาจารย์ทางด้านสาธารณสุข แต่มหาวิทยาลัยมี
ข้อจ ากัดบางประการ เรื่องการเพิ่มจ านวนคน ท าให้ยังไม่สามารถจัดการได้ ซึ่งทางหลักสูตรแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าโดยก าหนดให้รายวิชาใดที่สามารถให้อาจารย์นอกหลักสูตรสอนได้ ทางหลักสูตรก็
ด าเนินการให้อาจารย์แจ้งความประสงค์มา และอีกวิธีการหนึ่งที่ทางหลักสูตรวางแผนมาปรับใช้ในการ
แก้ปัญหาเรื่องอาจารย์ผู้สอนคือ การเชิญวิทยากรมาสอนในรายวิชา ใช้งบประมาณของหลักสูตร
สนับสนุนค่าวิทยากร แต่ละรายวิชาสามารถเชิญวิทยากรได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยมุ่งเน้นให้เชิญวิทยากร
ที่ปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขชุมชนมาถ่ายทอดประสบการณ์ เพ่ิมพูนความรู้ให้กับนักศึกษา 
ร่วมกับการส่งนักศึกษาไปสังเกตการณ์ในหน่วยบริการและในชุมชนควบคู่กับการเรียนทฤษฎีในชั้น
เรียน ท าให้นักศึกษาเกิดทักษะทางวิชาชีพมากข้ึน 

การจัดการข้อร้องเรียนด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และสภาพห้องเรียน นักศึกษาให้ความเห็นว่า
อยากให้ทางหลักสูตรมีความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ ที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ ฝึกทักษะปฏิบัติการ
ทางวิชาชีพได้อย่างเต็มที่ เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ซึ่งปัญหาดังกล่าวทางหลักสูตรรับทราบและ
ด าเนินการแก้ปัญหามาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ทั้งการจัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ์ การปรับปรุงห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ ให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา แต่ไม่สามารถจัดซื้อหรือจัดหาในคราวเดียวกันได้
ทั้งหมด ทยอยซื้อครุภัณฑ์เ พ่ิมเติมเรื่อย ๆ ในแต่ละปี ซึ่ งในประเด็นนี้ ได้ เขียนอธิบายไว้ใน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แล้ว เช่นเดียวกับประเด็นด้านสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ นักศึกษาให้ความเห็นว่า อยากให้หลักสูตรมีห้องฝึกปฏิบัติการ ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ 
ที่นักศึกษาสามารถเข้ามานั่งฝึกปฏิบัติการเพ่ิมเติม นั่งท างาน หรือเรียนออนไลน์ และท ากิจกรรมของ
หลักสูตรได้อย่างสะดวกสบาย มีอุปกรณ์ครบครัน  
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3-3-01 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการข้อ  
            ร้องเรียน 
3.3-3-02 ช่องทางในการร้องเรียน (บัตรให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และข้อร้องเรียน) 
 
 
 

สรุปแนวโน้มผลการด าเนินการและความพึงพอใจประจ าปีการศึกษา 2564 
หัวข้อ แนวโน้ม 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร เพ่ิมข้ึน 
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร เพ่ิมข้ึน 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา เพ่ิมข้ึน 
 

 ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศหรือโดดเด่น โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง  
 ไม่มี 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2564 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 
3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

4.00 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

3.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

บรรลุ 
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องค์ประกอบที่  2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ (O) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  : อาจารย์สุรัตน์สวดี  แซ่แต้ โทรศัพท์  : 082-4318426 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : นางสุณี  เพ็ชรนิล โทรศัพท์ : 087-2979404 
การจัดเก็บข้อมูล   : ปีการศึกษา 2564 
 

 

ผลการด าเนินงาน :  
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้ใช้ข้อมูลจาก

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องการส ารวจความพึงพอใจของ
นายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซึ่งแบบส ารวจประกอบด้วยรายการ
ประเมินความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผลการส ารวจสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

ปริญญาตรี 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 161 
2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ

ประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คน 108 

3. ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 67.08 
4. ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ

บัณฑิตระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
ค่าเฉลี่ย 4.88 

- ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ค่าเฉลี่ย 4.93 
- ด้านความรู้   ค่าเฉลี่ย 4.82 
- ด้านทักษะทางปัญญา  ค่าเฉลี่ย 4.85 
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ค่าเฉลี่ย 4.90 
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ ค่าเฉลี่ย 4.82 

*หมายเหตุ จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษา 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
2.1-1-01  รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
             สงขลา ปี 2564 
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เกณฑ์การประเมิน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
วิธีการค านวณ 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2564 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 
2.1คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตร 
ฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย 
4.80 

 

ค่าเฉลี่ย 
4.89

คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
4.90 

คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
4.90 

คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
4.94 

คะแนน 

ค่าเฉลี่ย 
4.88 

คะแนน 

บรรลุ 
  

 
  

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
คะแนนที่ได้  = 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี  : อาจารย์สุรัตน์สวดี  แซ่แต้ โทรศัพท์  : 082-4318426 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : นางสุณี  เพ็ชรนิล โทรศัพท์ : 087-2979404 
การจัดเก็บข้อมูล   : ปีการศึกษา 2564 
 

 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตาม
สูตร 

 

 การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท า
แล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

 2.  แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
คะแนนที่ได้  =    
 

 
หมายเหตุ : 

- จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

- กรณีหลักสูตรใหม่ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 
 
 
 
 
 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

X 100 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

100 
X 5 
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ผลการด าเนินงาน :  

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้ น 161 คน โดย

จ าแนกเป็นนักศึกษาภาคปกติ รหัส 5942001 จ านวน 74 คน รหัส 6042002 จ านวน 65 คน และ

ภาค กศ.บป. จ านวน 22 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาทุกคนกรอก

ข้อมูลภาวะการมีงานท า นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตตอบแบบส ารวจการมีงานท า

และส่งข้อมูลให้กับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 161 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเป็นผู้ที่มีงานท าก่อน

เรียน จ านวน 15 คน (นักศึกษาภาค กศ.บป. ทั้งหมด) มีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา 118 คน (ไม่นับ

รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็น 5 คะแนน รายละเอียดดังตารางข้อมูล

ประกอบการพิจารณา 

วันที่ส ารวจ 31 พฤษภาคม 2565 

ที ่ รายการข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 
1. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 161 
2. จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า 161 
3. จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 
118 

ตรงสาขาที่เรียน 59 
ไม่ตรงสาขาที่เรียน 59 

4. จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 24 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 15 
6. จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 0 
7. จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท 0 
8. จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร 4 
9. จ านวนบัณฑิตท่ีมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 0 

 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
2.2-1-01 สรุปภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยส านักสง่เสริมและวิชาการงานทะเบียน มหาวทิยาลัย 
            ราชภัฏสงขลา ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 

2564 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุ

เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 
2.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ ไ ด้ ง า นท า ห รื อ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
อิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 
100 

คิดเป็น  
5  

คะแนน 

ร้อยละ 
100 

คิดเป็น 
5 

คะแนน 

ร้อยละ 
100 

คิดเป็น 
5 

คะแนน 

ร้อยละ 
100 

คิดเป็น 
5 

คะแนน 

ร้อยละ 
100 

คิดเป็น 
5 

คะแนน 

ร้อยละ 
100 

คิดเป็น 
5 

คะแนน 

บรรลุ 
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การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
    ในปีการศึกษา 2564 จากข้อมูลสรุปภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุข 
ศาสตรบัณฑิต พบว่า บัณฑิตได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี จ านวน 161 คน 
จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 161 คน คิดเป็นร้อยละ 100  อีกท้ังจากการส ารวจความพึงพอใจ
ของนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
(ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 จากคะแนนเต็ม 5) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลัก ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดการเรียนการ
สอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเสริมสร้างประสบการณ์ตรงโดยการน า
นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการด าเนิน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของ
หลักสูตร  

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีการด าเนินการส ารวจ
และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ ทั้งจากแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพฯ แหล่ง/หน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างาน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็น
เครือข่ายความร่วมมือของหลักสูตร เพ่ือจะได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของหลักสูตรให้
สามารถตอบสนองความต้องการของแหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างแท้จริง  

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีระบบและกลไกที่ท าให้
นักศึกษาของหลักสูตรรู้จักแหล่งงานที่ตนเองสามารถเข้าไปท างานได้ภายหลังส าเร็จการศึกษา เช่น 
การส่งนักศึกษาออกสังเกตการณ์ในหน่วยบริการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร 
อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้กับ
นักศึกษา การมีระบบการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องของนักศึกษาทั้งภาคปกติและ
ภาค กศ.บป. ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับการสมัครงานของแหล่ง
งานในสายวิชาชีพ  

4. ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก็ส่งเสริมและสนับสนุน
โดยการด าเนินการจัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพ่ือก้าวเข้าสู่วัย
ท างาน” โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานมาร่วม
กันถ่ายทอดประสบการณ์ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิตที่จะส าเร็จ
การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

5. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 
ประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา ท าให้เกิดภาวะความขาดแคลนบุคลากรขององค์กรทางด้านสุขภาพ 
มากขึ้น ท าให้มีการมาเปิดรับสมัครและจ้างเพ่ิมมากขึ้นในหลายอัตราและหลายต าแหน่ง ก็เป็นอีก
โอกาสที่ท าให้บัณฑิตของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ได้งานท าหลัง
ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งจากข้อมูลที่มีการสอบถามจากบัณฑิตพบว่ามีหลายคนที่ได้
งานท าทันที่หลังจากที่ส าเร็จการศึกษา โดยเป็นหน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 
ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากหน่วยงานได้เห็นถึงความสามารถ ความขยัน และอดทนใน
การท างาน จึงอยากได้บัณฑิตเข้ามาท างานเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน 
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หมวดที ่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

การกระจายระดับคะแนน (ร้อยละ) จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะ 
เบียน 

สอบผ่าน 

ภาคการศึกษาที่ 1 

4961101 กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาเพื่อ
งานสาธารณสุข 

0  
(0.00) 

5  
(9.62) 

22 
(42.31) 

21 
(40.38) 

3  
(5.77) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1  
(1.92) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

52 51 

4961201 การปฐมพยาบาล
และการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

4  
(7.69) 

17 
(32.69) 

16 
(30.77) 

11 
(21.15) 

3  
(5.77) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1  
(1.92) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

52 51 

4961401 การพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

7 
(13.46) 

16 
(30.77) 

9 
(17.31) 

12 
(23.08) 

6 
(11.54) 

1  
(1.92) 

0  
(0.00) 

1  
(1.92) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

52 51 

4962303 การพัฒนาอนามัย
ส่วนบุคคลและ
ครอบครัว 

8 
(15.38) 

18 
(34.62) 

14 
(26.92) 

6 
(11.54) 

5  
(9.62) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1  
(1.92) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

52 51 

GESC404 สุขภาพทันยุค 38 
(73.08) 

9 
(17.31) 

4  
(7.69) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1  
(1.92) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

52 51 

GESH209 วัฒนธรรมและ 
อัตลักษณ์ท้องถ่ิน
สมัยใหม่ 

47 
(90.38) 

4  
(7.69) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1  
(1.92) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

52 51 

GESS302 ท้องถ่ินของเรา 32 
(61.54) 

11 
(21.15) 

6 
(11.54) 

2  
(3.85) 

0  
(0.00) 

1  
(1.92) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

52 52 

4952107 จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาเพื่องาน
สาธารณสุข 

5  
(5.32) 

22 
(23.40) 

44 
(46.81) 

16 
(17.02) 

5  
(5.32) 

0  
(0.00) 

2  
(2.13) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

94 94 

4952108 การวัดและประเมิน
ทางสุขภาพ 

14 
(14.89) 

33 
(35.11) 

34 
(36.17) 

8  
(8.51) 

3  
(3.19) 

2  
(2.13) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

94 94 

4952202 การบริบาลปฐมภูมิ
เพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

9  
(9.57) 

13 
(13.83) 

47 
(50.00) 

19 
(20.21) 

6  
(6.38) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

94 94 

4952301 อาหารและ
โภชนาการเพื่องาน
สาธารณสุข 

5  
(5.32) 

15 
(15.96) 

33 
(35.11) 

27 
(28.72) 

12 
(12.77) 

1  
(1.06) 

1  
(1.06) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

94 94 

4952302 สุขภาพการเจริญ
พันธุ์ 

1  
(1.06) 

14 
(14.89) 

54 
(57.45) 

21 
(22.34) 

4  
(4.26) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

94 94 

4952303 การสาธารณสุขมูล
ฐานแนวใหม่ 

19 
(20.21) 

37 
(39.36) 

23 
(24.47) 

10 
(10.64) 

4  
(4.26) 

0  
(0.00) 

1  
(1.06) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

94 94 

4952602 สุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
เพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

8  
(8.51) 

19 
(20.21) 

22 
(23.40) 

32 
(34.04) 

11 
(11.70) 

0  
(0.00) 

2  
(2.13) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

94 94 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 61 
(64.89) 

16 
(17.02) 

9  
(9.57) 

5  
(5.32) 

2  
(2.13) 

0  
(0.00) 

1  
(1.06) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

94 94 

GESL103 
 
 

รู้ใช้ภาษาไทย 33 
(35.11) 

42 
(44.68) 

15 
(15.96) 

3  
(3.19) 

1  
(1.06) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

94 94 

0000401 อบรมภาษาอังกฤษ
ของคณะ 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0 0 

4952108 การวัดและประเมิน
ทางสุขภาพ 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 
(100.00

) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 1 

4953309 เภสัชสาธารณสุข
และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

11 
(13.92) 

15 
(18.99) 

25 
(31.65) 

20 
(25.32) 

8 
(10.13) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

79 79 
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4953204 หลักการตรวจ
ประเมินวินิจฉัย และ
การบ าบัดโรค
เบื้องต้น 

2  
(2.56) 

8 
(10.26) 

18 
(23.08) 

34 
(43.59) 

16 
(20.51) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

78 78 

4953403 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

5  
(6.49) 

23 
(29.87) 

32 
(41.56) 

12 
(15.58) 

5  
(6.49) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

77 77 

4953502 หลักสถิติและดัชนีชี้
วัดเพื่องาน
สาธารณสุข 

15 
(18.99) 

24 
(30.38) 

16 
(20.25) 

12 
(15.19) 

12 
(15.19) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

79 79 

4953504 กฎหมายและ
จริยธรรมในวิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชน 

2  
(2.53) 

20 
(25.32) 

37 
(46.84) 

20 
(25.32) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

79 79 

4953505 วิทยาการระบาดและ
การประยุกต์เพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

11 
(13.92) 

9 
(11.39) 

16 
(20.25) 

24 
(30.38) 

16 
(20.25) 

3  
(3.80) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

79 79 

4953702 การสื่อสารเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

13 
(16.46) 

13 
(16.46) 

21 
(26.58) 

25 
(31.65) 

7  
(8.86) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

79 79 

4954206 การจัดบริการและ
การดูแลสุขภาพผู้สูง
วัย 

6  
(7.79) 

16 
(20.78) 

34 
(44.16) 

15 
(19.48) 

6  
(7.79) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

77 77 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

1 
(100.00

) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 1 

4954110 สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาการ
สาธารณสุข 

8  
(9.20) 

24 
(27.59) 

27 
(31.03) 

19 
(21.84) 

5  
(5.75) 

2  
(2.30) 

2  
(2.30) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

87 87 

4954206 การจัดบริการและ
การดูแลสุขภาพผู้สูง
วัย 

6  
(7.06) 

13 
(15.29) 

39 
(45.88) 

21 
(24.71) 

6  
(7.06) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

85 85 

4954310 การให้ค าปรึกษาเพื่อ
งานสาธารณสุข
ชุมชน 

3  
(3.45) 

13 
(14.94) 

39 
(44.83) 

24 
(27.59) 

8  
(9.20) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

87 87 

4954507 หลักการบริหาร การ
จัดบริการ
สาธารณสุข และการ
ประกันคุณภาพ 

21 
(24.71) 

55 
(64.71) 

3  
(3.53) 

5  
(5.88) 

1  
(1.18) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

85 85 

4954803 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

25 
(29.41) 

23 
(27.06) 

17 
(20.00) 

13 
(15.29) 

5  
(5.88) 

2  
(2.35) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

85 85 

4954901 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชน และด้านการ
จัดบริการ
สาธารณสุข 

73 
(83.91) 

8  
(9.20) 

5  
(5.75) 

1  
(1.15) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

87 87 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และ
การพัฒนาตน 

1 
(100.0

0) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

1 1 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การท างาน 

5 
(100.0

0) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

5 5 

GES0701 อาหารและ
โภชนาการเบื้องต้น 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

2 
(66.67) 

1 
(33.33) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 
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ภาคการศึกษาที่ 2 

4961102 ชีวเคมีเพื่องาน

สาธารณสุข 

8 

(16.00) 

11 

(22.00) 

8 

(16.00) 

11 

(22.00) 

5 

(10.00) 

4  

(8.00) 

1  

(2.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

2  

(4.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

50 48 

4961103 ระบบสุขภาพและ

การสาธารณสุข 

3  

(6.00) 

5 

(10.00) 

22 

(44.00) 

9 

(18.00) 

5 

(10.00) 

3  

(6.00) 

1  

(2.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

2  

(4.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

50 48 

4961104 ประชากรเพื่องาน

สาธารณสุข 

8 

(16.00) 

13 

(26.00) 

12 

(24.00) 

9 

(18.00) 

5 

(10.00) 

1  

(2.00) 

1  

(2.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

1  

(2.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

50 49 

4961202 การประยุกต์ใช้งาน

ศิลปะเพื่อการพัฒนา

สุขภาพชุมชน 

12 

(24.00) 

26 

(52.00) 

7 

(14.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

5 

(10.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

50 45 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 40 

(80.00) 

5 

(10.00) 

3  

(6.00) 

1  

(2.00) 

1  

(2.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

50 50 

4962304 หลักส่งเสริมสุขภาพ 

และการประยุกต์

เพื่องานสาธารณสุข

ชุมชน 

2  

(4.00) 

1  

(2.00) 

13 

(26.00) 

17 

(34.00) 

10 

(20.00) 

6 

(12.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

1  

(2.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

50 49 

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทาง

ไซเบอร์ 

25 

(50.00) 

15 

(30.00) 

5 

(10.00) 

1  

(2.00) 

1  

(2.00) 

2  

(4.00) 

1  

(2.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

50 50 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์ 40 

(80.00) 

4  

(8.00) 

6 

(12.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

50 50 

4952304 อนามัยครอบครัว 10 
(10.75) 

27 
(29.03) 

42 
(45.16) 

11 
(11.83) 

1  
(1.08) 

1  
(1.08) 

1  
(1.08) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

93 93 

4952305 หลักส่งเสริมสุขภาพ
และการประยุกต์
เพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

5  
(5.43) 

7  
(7.61) 

37 
(40.22) 

26 
(28.26) 

16 
(17.39) 

1  
(1.09) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

93 93 

4952306 โรคและการป้องกัน
เพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

8  
(8.70) 

26 
(28.26) 

39 
(42.39) 

16 
(17.39) 

1  
(1.09) 

1  
(1.09) 

1  
(1.09) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

93 93 

4952307 การดูแลสุขภาพตาม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

8  
(8.70) 

20 
(21.74) 

44 
(47.83) 

14 
(15.22) 

5  
(5.43) 

0  
(0.00) 

1  
(1.09) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

93 93 

4952402 การจัดการ
สิ่งแวดล้อมทาง
สาธารณสุขชุมชน 

5  
(5.38) 

18 
(19.35) 

45 
(48.39) 

19 
(20.43) 

5  
(5.38) 

1  
(1.08) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

93 93 

4952701 สารสนเทศสุขภาพ
เพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน 

11 
(11.83) 

15 
(16.13) 

37 
(39.78) 

21 
(22.58) 

8  
(8.60) 

1  
(1.08) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

93 93 

GESH201 ทักษะชีวิต 67 
(72.83) 

18 
(19.57) 

5  
(5.43) 

2  
(2.17) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

93 93 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 83 
(90.22) 

4  
(4.35) 

3  
(3.26) 

0  
(0.00) 

2  
(2.17) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

0  

(0.00) 

93 93 

1001809 เพศศึกษารอบด้าน 26 
(68.42) 

5 
(13.16) 

4 
(10.53) 

3  
(7.89) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

38 38 

3623120 การจัดการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

20 
(52.63) 

9 
(23.68) 

8 
(21.05) 

1  
(2.63) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

38 38 

4953205 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อ
งานสาธารณสุข
ชุมชน 

8 
(10.13) 

30 
(37.97) 

25 
(31.65) 

12 
(15.19) 

4  
(5.06) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

79 79 

4953503 เศรษฐศาสตร์
สุขภาพและการ
ประยุกต์ 

11 
(13.92) 

23 
(29.11) 

29 
(36.71) 

12 
(15.19) 

2  
(2.53) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

2  
(2.53) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

79 77 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 

การกระจายระดับคะแนน (ร้อยละ) จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E มส P ขส I IP W ลงทะ 
เบียน 

สอบผ่าน 

4953308 หลักการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุม
โรคเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

6  
(7.69) 

7  
(8.97) 

18 
(23.08) 

33 
(42.31) 

12 
(15.38) 

1  
(1.28) 

1  
(1.28) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

79 79 

4953506 การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

31 
(39.24) 

27 
(34.18) 

12 
(15.19) 

7  
(8.86) 

1  
(1.27) 

1  
(1.27) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

79 79 

4953801 ชีวสถิติและระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

47 
(59.49) 

21 
(26.58) 

7  
(8.86) 

1  
(1.27) 

3  
(3.80) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

79 79 

4953802 สัมมนาประเด็น
แนวโน้มส าหรับ
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

14 
(17.72) 

15 
(18.99) 

18 
(22.78) 

23 
(29.11) 

5  
(6.33) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

4  
(5.06) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

79 75 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลก
ปัจจุบัน 

62 
(78.48) 

6  
(7.59) 

4  
(5.06) 

4  
(5.06) 

2  
(2.53) 

0  
(0.00) 

1  
(1.27) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

79 79 

4954902 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

82 
(95.35) 

2  
(2.33) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

2  
(2.33) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

86 84 

4954903 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการ
จัดบริการ
สาธารณสุขชุมชน 

82 
(95.35) 

2  
(2.33) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0 
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

2  
(2.33) 

0  
(0.00) 

0  
(0.00) 

86 84 

ภาคการศึกษาที่ 3 

4951601 สุขภาพจิตเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0 0 

4952107 จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาเพื่องาน
สาธารณสุข 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0 0 

4952303 การสาธารณสุขมูล
ฐานแนวใหม่ 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0  
(nan) 

0 0 

หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจ านวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน 

 
2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา) 
รหัส
วิชา 

ชื่อ
รายวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

ไม่มี ไม่มี      
       
       

 
3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
ไม่มี  
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4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน (กรณีที่ไม่ได้เปิดสอนให้น ามา

จากตารางสอนในภาคนั้น ๆ) 
 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาคการศึกษา/
ค าอธิบายรายวิชา 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

ไม่มี   
   
   
 
5. การแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน (กรณีสอนเนื้อหาไม่ครบ น ามา
จาก มคอ.5 ของแต่ละวิชา) 
 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค
การศึกษา/ค าอธิบาย

รายวิชา 

สาระหรือหัวข้อที่
ขาด 

สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 

ไม่มี    
    
    
 

6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

4961101 กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาเพ่ืองาน
สาธารณสุข 

1/2564 4.53  ผู้สอนมีการปรับปรุงวิธีการสอน 
โดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับ 
การเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น 
เช่น การเพ่ิมเติมเวลาการสอน 
พิเศษในหัวข้อที่นักศึกษาไม่ 
เข้าใจ 

4961201 การปฐมพยาบาล
และการดูแลสุขภาพ
เบื้องต้น 

1/2564 4.63  ปรับปรุงวิธีการสอน เน้นการฝึก
ปฏิบัติให้มากขึ้น 

4961401 การพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อม 

1/2564 4.47  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน 

GESC404 สุขภาพทันยุค 1/2564 4.62  จัดท าเอกสารประกอการ 
เรียนการสอนโดยปรับเนื้อหาให้
มีความทันสมัย 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

4962303 การพัฒนาอนามัย
ส่วนบุคคลและ
ครอบครัว 

1/2564 4.53  ผู้สอนมีการปรับปรุงวิธีการสอน
โดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับ
การเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น 
เ ช่ น  ให้ ผู้ เ รี ยน เ ล่ าประสบ 
การณ์และร่ ว มอภิปราย ใน
ประเด็นต่างๆ มากขึ้น 

GESH209 วัฒนธรรมและ 
อัตลักษณ์ท้องถิ่น
สมัยใหม่ 

1/2564 3.73  ควรจัดท าข้อมูลที่นัก ศึกษา
ค้นคว้าเป็นฐาน ข้อมูล 

GESS302 ท้องถิ่นของเรา 1/2564 4.27  ไม่มี 

4952107 จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาเพ่ืองาน
สาธารณสุข 

1/2564 4.38 
4.37 

 ปรับปรุงวิธีการสอน 

4952108 การวัดและประเมิน
ทางสุขภาพ 

1/2564 4.36 
4.06 

 ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน 

4952202 การบริบาลปฐมภูมิ
เพ่ืองานสาธารณสุข
ชุมชน 

1/2564 4.54 
4.46 

 ควรจัดกิจกรรมให้นักศึกษาลง
ลงพ้ืนที่ไปฝึกประสบการณ์ใน 
หน่วยบริการปฐมภูมิรอบ ๆ
มหาวิทยาลัย ในสัดส่วน 50:50 
กับการเรียนในห้องเรียน 

4952301 อาหารและ
โภชนาการเพ่ืองาน
สาธารณสุข 

1/2564 4.47  ผู้สอนมีการปรับปรุงวิธีการสอน
โดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับ
การเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น
เ ช่ น  ให้ ผู้ เ รี ยน เ ล่ าประสบ 
การณ์และร่ ว มอภิปราย ใน
ประเด็นต่างๆ มากขึ้น 

4952302 สุขภาพการเจริญ
พันธุ์ 

1/2564 4.48  ปรับปรุงวิธีการสอน 

4952303 การสาธารณสุขมูล
ฐานแนวใหม่ 

1/2564 4.28  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 1/2564 4.22  ใช้  Software ตัวใหม่ที่
พัฒนาการเรียนภาษา อังกฤษ 
แ ล ะ เ พ่ิ ม  free-download 
application ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

4952602 สุขศึกษาและ
พฤติกรรมสุขภาพ
เพ่ืองานสาธารณสุข
ชุมชน 

1/2564 4.59 
4.50 

 

 ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียน
การสอนเพ่ิมมากขึ้น เช่น ให้
ผู้ เรียนเล่าประสบการณ์และ
ร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ 
มากขึ้นปรับปรุงวิธีการสอนและ
สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนโดย
ให้มีความหลาก หลายเพ่ือจูงใจ
ผู้เรียน 

0000401 อบรมภาษาอังกฤษ
ของคณะ 

1/2564   ไม่มี 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 1/2564 4.19 
4.25 

 ควรมีการก าหนดกิจกรรมที่ใช้
ใ น ก า ร วั ดป ร ะ เ มิ น ผล ขอ ง
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ร า ย  วิ ช า 
GELS103 ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

4952108 การวัดและประเมิน
ทางสุขภาพ 

1/2564 4.35  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน 

4953204 หลักการตรวจ
ประเมินวินิจฉัย และ
การบ าบัดโรค
เบื้องต้น 

1/2564 4.33 
4.32 

 ควรจัดกิจกรรมให้นัก ศึกษาลง
ลงพ้ืนที่ไปฝึกปฏิบัติในหน่วย
บ ริ ก า ร ป ฐ ม ภู มิ ร อ บ
มหาวิทยาลัย ในสัดส่วน 50:50 
กับการเรียนในห้องเรียน 

4953309 เภสัชสาธารณสุขและ
การคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ 

1/2564 4.14 
4.15 

 ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน 

4953403 อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

1/2564 4.22 
4.16 

 ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน 

4953502 หลักสถิติและดัชนีชี้
วัดเพ่ืองาน
สาธารณสุข 

1/2564 4.15  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน 

4953504 กฎหมายและ
จริยธรรมในวิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชน 

1/2564 4.18  ปรับปรุงวิธีการสอน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

4953505 วิทยาการระบาดและ
การประยุกต์เพ่ืองาน
สาธารณสุขชุมชน 

1/2564 4.54 
4.37 

 

 ปรับวิธีการจัดเรียงล าดับเนื้อหา
ใหม่ให้มีความสอดคล้องและ
ต่อ เนื่ องกันมากขึ้ น  เ พ่ือให้
ผู้ เ รี ย น มี ค ว า ม เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้
ม ากขึ้ น และควรมี ก า ร เ ชิญ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงมา
บรรยายเพ่ือให้ผู้เรียนมองเห็น
ขอบข่ายการท างานจริงเ พ่ิม
มากขึ้ น  หรื อควรมีการน า
ผู้ เ รี ย น ไ ปศึ กษ าดู ง านจ า ก
สถานที่จริง อย่างต่อเนื่อง 

4953702 การสื่อสารเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

1/2564 4.49 
4.33 

 

 ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม กับการเรียน
การสอนเพ่ิมมากขึ้น เช่น ให้
ผู้ เรียนเล่าประสบการณ์และ
ร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ 
มากขึ้นปรับปรุงวิธีการสอนและ
สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนโดย
ให้มีความหลาก หลายเพ่ือจูงใจ
ผู้เรียน 

4954206 การจัดบริการและ
การดูแลสุขภาพผู้สูง
วัย 

1/2564 4.24 
4.36 

 ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม กับการเรียน
การสอนเพ่ิมมากขึ้น เช่น ให้
ผู้ เรียนเล่าประสบการณ์และ
ร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ 
มากขึ้น 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 1/2564   ปรับจ านวนผู้เรียนให้ลดลงจาก
เดิม ห้องหนึ่งไม่ควรเกิน 45 คน 

4954110 สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาการ
สาธารณสุข 

1/2564 4.52  ปรับปรุงวิธีการสอน 

4954310 การให้ค าปรึกษาเพ่ือ
งานสาธารณสุข
ชุมชน 

1/2564 4.59  ปรับปรุงวิธีการสอน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

4954206 การจัดบริการและ
การดูแลสุขภาพผู้สูง
วัย 

1/2564 4.51  ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม กับการเรียน
การสอนเพ่ิมมากขึ้น เช่น ให้
ผู้ เรียนเล่าประสบการณ์และ
ร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ 
มากขึ้น 

4954507 หลักการบริหาร การ
จัดบริการสาธารณสุข 
และการประกัน
คุณภาพ 

1/2564 4.56  ปรับปรุงวิธีการสอน 

4954803 การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ืองาน
สาธารณสุขชุมชน 

1/2564 4.54  ปรับปรุงวิธีการสอน 

4954901 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
การสาธารณสุข
ชุมชน และด้านการ
จัดบริการสาธารณสุข 

1/2564 4.58  ปรับปรุงวิธีการสอนปรับปรุง
โดยเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้จาก
ชาวบ้านให้มากขึ้นในการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมเช่นกีฬา
พ้ืนบ้านการ ละเล่นพ้ืนบ้าน 
ตามประ เพณีวัฒนธรรมชุมชน 

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และ
การพัฒนาตน 

1/2564   ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ความหลากหลายของนักศึกษา 
และมีการปรับก าหนดการส่ง
งานเพ่ือให้ 
สอดคล้องกับระยะเวลาใน
ตรวจข้อสอบและการตัดเกรด 

GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ท างาน 

1/2564 4.61  ปรับวิธีการทดสอบย่อย เช่น มี
การสอบอ่าน / พูด เ พ่ิมขึ้น 
รวมทั้ งกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ยนได้
ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน
มากขึ้น 

4961102 ชีวเคมีเพ่ืองาน

สาธารณสุข 

1/2564 4.55  ผู้สอนมีการปรับปรุงวิธีการสอน
โดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับ
การเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น 
เช่น ท ากิจกรรมกลุ่มให้มากข้ึน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

GES0701 อาหารและ
โภชนาการเบื้องต้น 

1/2564 4.49  ไม่มี 

4961103 ระบบสุขภาพและ

การสาธารณสุข 

2/2564 4.52  ผู้สอนมีการปรับปรุงวิธีการสอน
โดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับ
การเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น 
เ ช่ น  ให้ ผู้ เ รี ยน เ ล่ าประสบ 
การณ์และร่ ว มอภิปราย ใน
ประเด็นต่างๆ มากขึ้น 

4961104 ประชากรเพ่ืองาน

สาธารณสุข 

2/2564 4.55  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน 

4961202 การประยุกต์ใช้งาน

ศิลปะเพ่ือการพัฒนา

สุขภาพชุมชน 

2/2564 4.40  ปรับกิจกรรมการสอนสู่การสอน 
On Site 

4962304 หลักส่งเสริมสุขภาพ 

และการประยุกต์เพ่ือ

งานสาธารณสุข

ชุมชน 

2/2564 4.53  ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียน
การสอนเพ่ิมมากขึ้น เช่น ให้
ผู้ เรียนเล่าประสบการณ์และ
ร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ 
มากขึ้นปรับปรุงวิธีการสอนและ
สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนโดย
ให้มีความหลาก หลายเพ่ือจูงใจ
ผู้เรียน 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล 2/2564 4.63  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้
ในการ เ รี ยนการสอน  และ
ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทาง

ไซเบอร์ 

2/2564 4.62  มหาวิทยาลัยควรจัดให้ 
คณาจารย์ผู้สอนได้มีการประชุม
เพ่ือประเมินผลการด าเนินการ
เรียนการ 
สอนในทุกปีการศึกษา 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์ 2/2564 4.48  ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เหมาะสม
กับระยะเวลา 

4952304 อนามัยครอบครัว 2/2564 4.43 
4.29 

 ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

4952305 หลักส่งเสริมสุขภาพ
และการประยุกต์เพ่ือ
งานสาธารณสุข
ชุมชน 

2/2564 4.55 
4.52 

 ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียน
การสอนเพ่ิมมากขึ้น เช่น ให้
ผู้ เรียนเล่าประสบการณ์และ
ร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ 
มากขึ้นปรับปรุงวิธีการสอนและ
สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนโดย
ให้มีความหลาก หลายเพ่ือจูงใจ
ผู้เรียน 

4952306 โรคและการป้องกัน
เพ่ืองานสาธารณสุข
ชุมชน 

2/2564 4.66 
4.54 

 

 ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร ส อ น ใ ห้
สอดคล้องกับสถานการณ์ การ
เรียนออนไลน์น าเหตุการณ์จาก
สถาน การณ์COVID-19 มาเป็น
โจทย์ในการเรียนรวมถึงเน้น
การฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียน ใช้
ปัญหาในชุมชนเป็นฐานสู่การ
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ 
จริง 

4952307 การดูแลสุขภาพตาม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2/2564 4.67 
4.52 

 ปรับปรุงวิธีการสอน 

4952402 การจัดการ
สิ่งแวดล้อมทาง
สาธารณสุขชุมชน 

2/2564 4.56 
4.33 

 

 ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน 

4952701 สารสนเทศสุขภาพ
เพ่ืองานสาธารณสุข
ชุมชน 

2/2564 4.58 
4.54 

 ปรับวิธีการเรียนการสอนและ
กิจกรรมภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ
ใ ห้ มี ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง แ ล ะ
สอดคล้องกันมากขึ้น และเน้น
ให้ผู้ เรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติ 
มากขึ้ นนอก เหนื อจ ากการ
ปฏิบัติในชั้นเรียน 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 2/2564 4.55 
4.46 

 ปรับวิธีการทดสอบย่อย เช่น มี
ก า รสอบ อ่ าน / พู ด  เ พ่ิ มขึ้ น 
รวมทั้ งกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ยนได้
ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษา 
อังกฤษผ่านกิจกรรมในชั้นเรียน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

GESH201 ทักษะชีวิต 2/2564   ใช้ระบบ LMS ในการจัดการ
เรียนการสอน 

1001809 เพศศึกษารอบด้าน 2/2564 4.57  ปรับเนื้อหา สื่อและเอกสาร
ประกอบการสอนให้ทันสมัย 
โดยการหาสื่อ บทความวิชาการ
งาน วิจัย  ข่าว ประเด็นทาง
สังคม ตลอดจนกฎหมายใหม่ ๆ 
ที่สอดคลองกับหัวข้อการเรียน
การสอนเพ่ือประกอบกิจกรรม
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3623120 การจัดการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

2/2564 4.55  การ เ พ่ิ มกรณี ศึ กษ า โดย ให้
นักศึกษาท างานกลุ่ม ค้นคว้า
องค์ความรู้ใหม่ๆแล้วน าองค์
ความรู้นั้นมา 
ถ่ายทอดเพ่ือนในชั้นเรียนให้
เข้าใจ 

4953205 เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพ่ือ
งานสาธารณสุข
ชุมชน 

2/2564 4.54 
4.88 

 

 ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน 

4953308 หลักการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุม
โรคเพ่ืองาน
สาธารณสุขชุมชน 

2/2564 4.70  ปรับปรุงวิธีการสอนโดยการให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียน
การสอนเพ่ิมมากขึ้น เช่น ให้
ผู้ เรียนเล่าประสบการณ์และ
ร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ 
มากขึ้นปรับปรุงวิธีการสอน 
และสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน
โดยให้มีความหลาก หลาย 

4953503 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
และการประยุกต์ 

2/2564 4.60  ปรับปรุงวิธีการสอน 

4953506 การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน 

2/2564 4.63  ปรับปรุงวิธีการสอน 

4953801 ชีวสถิติและระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

2/2564 4.63  ปรับปรุงวิธีการสอนและสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอน 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

4953802 สัมมนาประเด็น
แนวโน้มส าหรับ
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

2/2564 4.63  ปรับปรุงวิธีการสอน 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลก
ปัจจุบัน 

2/2564 4.56 
 

 ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ฝึ ก ทั ก ษ ะ  
ฟง พูด อ่าน เขียน ให้มากขึ้น 
โดยอาจารย์เตรียมเอกสารการ
สอนเพ่ิมเติมและจัดกิจกรรมให
นักศึกษามีการศึกษาค้นคว้า
ความรู ทางด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ิมเติมจากที่เรียนรูภายนอก
ห้องเรียนด้วยตัวของนักศึกษา
เอง (Self-study) 

4954902 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

2/2564   ไม่มี 

4954903 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการ
จัดบริการสาธารณสุข
ชุมชน 

2/2564   ไม่มี 

4951601 สุขภาพจิตเพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน 

3/2564   ไม่มี 

4952107 จุลชีววิทยาและ
ปรสิตวิทยาเพ่ืองาน
สาธารณสุข 

3/2564   ไม่มี 

4952303 การสาธารณสุขมูล
ฐานแนวใหม่ 

3/2564   ไม่มี 
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7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

สรุปข้อคิดเห็นของ
ผู้สอนและข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่ง
ต่างๆ 

แนวทางการแก้ไขหรือ
ปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
การประเมินคุณธรรม 
จริยธรรม ควรสอดแทรกใน
วิชาให้เห็นถึงผลกระทบจาก
การท าผิดคุณธรรม โดยยก 
กรณีศึกษาและให้มีการแสดง
ความเห็นหรืออภิปรายกลุ่ม 

การประเมินคุณธรรม จริยธรรม 
ควรสอดแทรกในวิชาให้เห็นถึง
ผลกระทบจากการท าผิด ไม่
สอดคล้องหับหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยยกกรณีศึกษาและให้
มีการแสดงความเห็นหรืออภิปราย
กลุ่มย่อย 

ความรู้ 

 
มีการเชิญวิทยากรจาก
ภายนอก ที่ได้มีประสบการณ์
ในการไดร้ับผลกระทบจากการ
ขาดจริยธรรมในวชิาชีพมาให้
ความรู้ 

มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก 
หรือยกตัวอย่างกรณีที่ได้มี
ประสบการณ์ในการได้รับผลกระทบ
จากการขาดจริยธรรมในวชิาชีพมา
ให้ความรู้ โดยไม่ให้กระทบกับสิทธิ
ส่วนบุคคลของกรณีตัวอย่าง 

ทักษะทางปัญญา 
 

ควรมีการทดสอบความรู้เป็น
ระยะไม่ใช่เพียงการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค และเพ่ิม
การทดสอบแบบอ่ืน เช่น จาก
การฝึกท างานเป็นกลุ่มที่
มอบหมาย 

ควรมีการทดสอบความรู้เป็นระยะ
ไม่ใช่เพียงการสอบกลางภาคและ
ปลายภาค และเพ่ิมการทดสอบแบบ
อ่ืน เช่น จากการฝึกท างานเป็นกลุ่ม
ที่มอบหมาย 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 
 

จัดให้มีข้อก าหนดในการวัดผล
ความรู้นอกเหนือจากการสอบ
ที่หลากหลาย ในทุกวิชา 

จัดให้มีข้อก าหนดในการวัดผล
ความรู้นอกเหนือจากการสอบที่
หลากหลาย ในทุกวิชา 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควรมีการให้นักศึกษา ศึกษา
บางหัวข้อบางวิชาเรียน และ
มาสอนเพ่ือน ๆ ในห้อง  

ควรมีการให้นักศึกษา ศึกษาบาง
หัวข้อบางวิชาเรียน และมาสอน
เพ่ือน ๆ ในห้อง  

 
8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม  
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
การเข้าร่วมอบรมโครงการ “การ
ปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพ
ขั้นพ้ืนฐาน” ในวันที่ 18 มิถุนายน 
2564 โดยชมรม Bangkok 
University Emergency 
Response Team (BUERT) ม.
กรุงเทพ รูปแบบ Online (บันทึก
ข้อความที่ ควท.-ส.บ. 540/2564) 

3  ผู้ เข้าร่วมได้รับความรู้  ความ
เข้าใจ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การปฐมพยาบาล
ฉุกเฉินและการกู้ชีพข้ันพื้นฐาน 

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “IN-02 
: Innovation Management in 
The Organization (สร้าง
นวัตกรรมในองค์กร)” ในวันที่ 6 
กรกฎาคม 2564 โดยสถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติ รูปแบบ Online 
(บันทึกข้อความท่ี ควท.-ส.บ. 
532/2564) 

1  ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงแนวคิด และ
หลักการของนวัตกรรม เกิดการ
เรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมจาก 
Innovation Model ของ
องค์กรชั้นน า ตลอดจนการได้
แนวคิดและแนวทางในการ
พัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม 

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สถิติ
และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรม SPSS (ขั้นสูง)” ในวันที่ 
5 สิงหาคม – 16 กันยายน 2564 
โดยบริษัท ไอที เซอร์ไวฟ์ จ ากัด 
(ITSurvive) รูปแบบ Online 
(บันทึกข้อความท่ี ควท.-ส.บ. 
560/2564) 

4  ผู้ เข้าร่วมได้รับความรู้  ความ
เข้าใจ ตลอดจนการน าไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน, การ
ท าวิจัย 

การเข้าร่วมอบรม เรื่อง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุขและการคิดต้นทุน 
อย่างง่าย ในวันที่ 20 สิงหาคม 
2564 โดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
ส า ธ า ร ณ สุ ข  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย  รูปแบบ Online 
ผ่านโปรแกรม Zoom (บันทึก
ข้อความที่ ควท.-ส.บ. 735/2564) 

3  ผู้ เข้าร่วมได้รับความรู้  ความ
เข้าใจเบื้องต้นเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข ตลอดจนแนวคิด
เ บื้ อ ง ต้ น แ ล ะห ลั ก ก า ร ท า ง
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขที่
เชื่อมโยงกับต้นทุน 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม  
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
การเข้าร่วมอบรม การค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยซอฟต์แวร์ 
ในวันที่ 10 กันยายน 2564 โดย
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม 
Zoom (บันทึกข้อความที่ ควท.-
ส.บ. 735/2564) 

4  ผู้ เข้าร่วมได้รับความรู้  ความ
เข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ใน
การค านวณกลุ่มตัวอย่าง เข้าใจ
หลั ก กา ร  ก า ร เ ลื อก ใ ช้ สู ต ร
ค านวณขนาดตัวอย่ า ง  และ
สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรม 
G*Power, n4 studio และ 
Power  

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรกัญชา
ทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดย
กรมกา รแพทย์ แ ผน ไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข ในวันที่ 9 กันยายน 
2564 เป็นต้นไป รูปแบบ Online 
(บันทึกข้อความที่  ควท . -ส .บ . 
825/2564) 

1  ผู้ เข้าร่วมได้รับความรู้  ความ
เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ กั ญ ช า ท า ง
การแพทย์  ประสบการณ์ ใน
ประเทศ และระบบการติดตาม 
 
 
 

การเข้าร่วมอบรมการวิจัยเชิง
เอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ใน
วันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2564 รูปแบบ 
Online ผ่านโปรแกรม Zoom 
(บันทึกข้อความท่ี ควท.-ส.บ. 
823/2564) 

5  ผู้ เ ข้ า ร่ วมโครงการมีความรู้ 
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ  แล ะส าม า ร ถ
น า ไป ใ ช้ ใ น ก า รท า วิ จั ย เ ชิ ง
คุณภาพ 

การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ AUN-QA โดย
คณะกรรมการจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สชวท.) ในวันที่ 14 - 15 ตุลาคม 
2564 รูปแบบ Online ผ่าน
โปรแกรม Zoom (ค าสั่ง มรภ.สข.
ที่ 2618/2564) 

5  ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร เ ข้ า ใ จ
วัตถุประสงค์ และสาระของ
เกณฑ์ AUN-QA สามารถน า
กรอบแนวคิดและสาระของ
เกณฑ์ ไป พัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

การเข้าร่วมโครงการเสวนา
ออนไลน์ เรื่อง ความรุนแรงทาง
เพศกับการเข้าถึงความยุติธรรม

1  ผู้ เข้าร่วมได้รับความรู้  ความ
เข้าใจในเรื่องความรุนแรงทาง
เพศกับการเข้าถึงความยุติธรรม
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม  
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
ในช่วงโควิด โดย กรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัวกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 
2564 รูปแบบ Online ผ่าน
โปรแกรม Zoom (บันทึกข้อความ
ที่ ควท.-ส.บ. 823/2564) 

ในช่วงโควิด 

การเข้าร่วมอบรม“ปลดล็อคสกิล
ทองค า: การเรียนรู้ขั้นเทพในยุค
ดิจิทัล” ล้วงเทคนิคการเรียนรู้ โดย
วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ม.
เชียงใหม่  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2564 รูปแบบ Online ผ่าน
โปรแกรม Zoom (บันทึกข้อความ
ที่ ควท.-ส.บ. 848/2564) 

1  ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องการท างานของสมอง การ
บริหารจัดการการเรียนรู้ ด้ วย
เทคโนโลยี เทคนิคการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ตลอดจนการจัดการความเครียด
จากการเรียนและการสอบ 

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น“อบรมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดย
คณะกรรมการจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม 
Zoom (บันทึกข้อความที่ ควท.-
ส.บ. 871/2564) 

1  ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ได้ รั บกา ร เ พ่ิ ม พูน
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับการด า เนินงาน
ทางด้าน จรรยาบรรณวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การเข้าร่วม “ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1” 
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนครใน
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 รูปแบบ 
Online ผ่านโปรแกรม Zoom 
(บันทึกข้อความท่ี ควท.-ส.บ. 
129/2565) 

1  ผู้ เข้ าร่ วมได้มี เวทีฝึกฝนการ
น า เสนอผลงานทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมสู่สาธารณชน 
และมีโอกาสสร้างเครือข่าย
นักวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม  
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชนท์ี่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
การเข้าอบรมหลักสูตร ยกระดับ
องค์กรระบบอัตโนมัติ (RPA) 
ส าหรับผู้บริหาร (Robotics 
Process Automation (RPA) 
For Executives Course) โดย
สถาบันวิชาการ rethink บริษัท 
แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ในวันที่ 21 – 
22 เมษายน 2565 รูปแบบ 
Online ผ่านโปรแกรม Zoom 
(บันทึกข้อความท่ี ควท.-ส.บ. 
338/2565) 

3  ผู้ เข้าร่วมการอบรมเข้าใจการ
ท างานของ RPA และสามารถ
วางแผนการน า RPA มาใช้ใน
การ พัฒนาระบบต่ า ง  ๆ  ใน
องค์กรทั้ง Front – end และ 
Back – end ทั้งสินค้าบริการ
และตลาดยุคใหม ่

การเข้าร่วมอบรม "การเขียน 
บทความทางวิชาการเพ่ือ 
ตีพิมพ์ในวารสารระดับ 
นานาชาติ" โดยบัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา 
จุฬาลงกรณร์าชวิทยาลัย 
ในวันที่ 23 - 24 เมษายน  
2565 รูปแบบ Online  
ผ่านโปรแกรม Zoom 
(บันทึกข้อความที่  ควท. -ส.บ . 
357/2565) 

5  ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ได้ รั บ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนางานวิจัย ตลอดจนการ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ จ า ก ผู้ มี
ประสบการณ์ 

การเข้าร่วมอบรมโครงการหลัก
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์  
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

5  ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ 
ค ว าม เ ข้ า ใ จ  ตลอดจนกา ร
น าไปใช้ในการท างานวิจัยได้
อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม  
2565 รูปแบบ Online  
ผ่านโปรแกรม Zoom 
(บันทึกข้อความท่ี ควท.-ส.บ. 
370/2565) 
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องค์ประกอบที่ 5     หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น โทรศัพท์ : 086-4502345 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น โทรศัพท์ : 086-4502345 
 : นางสุณี เพ็ชรนิล  โทรศัพท์ : 087-2979404 
การจัดเก็บข้อมูล  :   ปีการศึกษา 2564 
 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายผลการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัตทิี่หลักสูตรได้ด าเนินการตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรอืปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
ประเด็นเป้าหมาย : โดยมีระบบ มีกลไก มีการน าระบบกลไกไปสูก่ารปฏิบัติ/ด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ 
มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผูต้รวจประเมินสามารถให้เหตผุลอธบิายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
ผลการด าเนินงาน :  

จากหลักคิดในการออกแบบหลักสูตรค านึงถึงสถานการณ์และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ก าหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตาม
รายละเอียด ดังนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมทบทวนความชัดเจนและความ
สอดคล้องของค าอธิบายรายวิชา ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชาตามข้อเสนอแนะ แล้วน าไปสู่การปฏิบัติ 
จากนั้นจึงให้นักศึกษาประเมินผลการปรับปรุง หากผ่านการประเมินจึงน าไปใช้ต่อไป หากไม่ผ่านต้อง
พิจารณาปรับปรุงใหม่ จากนั้นประเมินระบบและกลไกตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการโดยมี
เป้าหมายเพื่อตรวจสอบสาระรายวิชาให้มีความทันสมัย มีความลุ่มลึกและมีเนื้อหาเหมาะกับเวลา 
พบว่ามีการปรับปรุงระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตามความเหมาะสม 

ปี 2562 สภาการสาธารณสุขชุมชน ได้มีหนังสือมาขอความอนุเคราะห์โดยขอให้หลักสูตรฯ 
จัดส่งตัวอย่างหลักสูตร (มคอ.2) ตัวอย่างการจัดท า มคอ.3 4 5 6 และรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ส าหรับการ
แนะน าหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ขอให้สภาฯ รับรองหลักสูตร หรือที่ขอให้สภาให้ค าแนะน าในการจัดท า
หลักสูตร 

ปี 2562 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี จ.สงขลา และวิทยาลัยชุมชนปัตตานี จ.ปัตตานี โดยหลักสูตร
สาธารณสุขชุมชน ได้มีหนังสือมาขอความอนุเคราะห์โดยขอให้หลักสูตรฯ จัดส่งตัวอย่างแนวการสอน
ในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการออกฝึกประสบการณ์ ของหลักสูตรฯ และรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ส าหรับการ
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ประยุกต์ใช้ของหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน 
ปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดเวทีถ่ายทอดประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดีแก่

หลักสูตรอื่น ๆ โดยได้เชิญให้ประธานหลักสูตรไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดฯ การบริหารจัดการหลักสูตร 
และการจัดสาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ปี 2564 ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิค 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง 

พุทธศักราช 2560) เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยและลุ่มลึกในศาสตร์ทางสาธารณสุขชุมชน มีการ
บริหารจัดการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ และวิชาเฉพาะที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือสนองตอบความต้องการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน ความต้องการของประเทศ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตลอดจนมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. 2556 โดยท าให้หลักสูตรได้ก าหนดระบบและกลไกของสาระรายวิชาในหลักสูตรตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
 
- มีระบบ มีกลไก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร (ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏั
สงขลาที่ 757/2559) เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 
เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชมุชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ให้
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
ตลาดแรงงาน ความต้องการของประเทศ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยมีข้ันตอนการปรับปรุง ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการศึกษา/ส ารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็น ความต้องการ และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากนักศึกษา นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้บณัฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน แหล่งฝึก
ประสบการณ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการท าแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ มคอ. 7 ตลอดจนภาวะการมีงานท าของศิษย์เก่า เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการร่าง
หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับฝ่ายวิชาการและงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พิจารณาการจัดท าโครงสร้างหลักสตูร ตามมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตรจาก มคอ.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย โดยการศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบรายวิชาทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ และจ านวนหนว่ยกิตจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ เพ่ือออกแบบให้รายวิชาต่าง ๆ 
ในหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชพีการสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการ ตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของ
ค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสมกบัชื่อวิชาและจ านวนหน่วยกิต โดยหลักสูตรได้พิจารณาเนื้อหาที่ก าหนดใน
รายวิชาให้ครอบคลุมครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน และตามจุดเน้นที่หลักสูตรต้องการ มีความลึกในสาขาวิชา
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และไม่มีความซ้ าซ้อนของเนื้อหา การร่วมกันพิจารณากลุ่มวิชาที่มีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ตลอดจนการใช้
ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรฯ เพ่ือจัดล าดับการเปิดรายวิชาก่อน-หลังได้อย่างเหมาะสม อันจะ
เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด นอกจากนี้ยังร่วมกันจัดแผนการเรียนของนักศึกษา
ตลอดหลักสูตรไว้ เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรอีกด้วย เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับประโยชน์ทั้งทางด้านความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การท างาน และ
การสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน (Professional of Community-Public Health) 
จากสภาการสาธารณสุขชุมชน (Council of Community-Public Health) ในอนาคต 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญใน
ศาสตร์ด้านสาธารณสุขศาสตร/์สาธารณสุขชุมชน จ านวน 3 คน เพ่ือประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปรัชญา เป้าประสงค์ของหลักสูตร รายวชิาที่ควรเพ่ิมเติมและควรปรับปรุง การยุบ
รวมรายวชิา การเพ่ิมรายวชิา ปรับลด-เพ่ิมหน่วยกิต ค าบรรยายรายวิชา รวมถึงการเปิดรายวิชาตามล าดับ
ก่อนหลัง 

5. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการปรับปรุง จึงยื่นต่อสภามหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
และยื่นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพ่ือขอรับรองหลักสูตร 
และเริ่มรับนักศึกษา ในปี พ.ศ. 2560  
 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนนิงาน 

หลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนได้วางไว้ดังนี้ 
1. ด าเนินการศึกษา/ส ารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จาก

นักศึกษา นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน แหล่งฝึกประสบการณ์หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการท าแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ มคอ. 7 
ตลอดจนภาวการณ์มีงานท าของศิษย์เก่า 

2. ด าเนินการจัดท าโครงสร้างหลักสูตร ตามมาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรจาก มคอ.1 โดย
การศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบรายวิชาทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ และจ านวนหนว่ยกิตจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ 

3. ด าเนินการทบทวนความชัดเจนและความสอดคล้องของค าอธิบายรายวชิาให้เหมาะสมกับชื่อวิชา
และจ านวนหน่วยกิต 

4. ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยรวม และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

5. ด าเนินการยื่นหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 
 
- มีการประเมินกระบวนการ 

คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้ด าเนินการ ท าการ
ประเมินผลโดยวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และหรือวิธีการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว พบว่า หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 มีโครงสร้าง
หลักสูตรที่นักศึกษาจะต้องเรียนทั้งหมด 139 หน่วยกิต เพ่ิมเติมจากหลักสูตรเดิม 13 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 

1. หมวดศกึษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยรายวชิาต่าง ๆ ในหมวดนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ
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เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาออกสู่โลกแห่งการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ และได้ผ่าน
การวิพากษ์รายวิชาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการโดยส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และยงัมีการก าหนดรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปที่สามารถตอบอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นรายวิชาบังคับเรียนอีกด้วย 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียนไมน่้อยกว่า 103 หน่วยกิต โดยรายวิชาต่าง  ๆในหมวดนี้เป็นรายวิชาที่
ทางหลักสูตรได้พัฒนาขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 
2556 ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในศาสตร์สาขาสาธารณสุข และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 
เพ่ือให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรมีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตรงตามที่
ตลาดแรงงานตอ้งการ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อยคือ 

     2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 37 หนว่ยกิต จาก 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ 2) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 3) กลุ่มวชิาพ้ืนฐานสาธารณสุข และ 4) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานอาชีพ 

2.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานสาธารณสุข จ านวน 30 หนว่ยกิต จาก 10 กลุ่มวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มวิชา
ชีวสถิติ หรือวิจัยทางสาธารณสขุ 2) กลุ่มวิชาวิทยาการระบาด 3) กลุ่มวิชาการบริหารงานสาธารณสุขและ
การจัดการด้านสุขภาพ 4) กลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5) กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6) กลุ่ม
วิชาจรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ 7) กลุ่มวิชาสุขศึกษาและ
พฤติกรรมศาสตร์ 8) กลุ่มวิชาการตรวจประเมิน การบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเพ่ือ
การส่งต่อและการฟ้ืนฟู 9) กลุ่มวิชาการป้องกันและควบคุมโรค การควบคุมปัจจัยที่ท าให้เกิดโรค และ 10) 
กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ 

2.3 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา “สาธารณสุขชุมชน” เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต จาก 5 กลุ่ม
วิชา ได้แก่ 1) กลุ่มรายวชิาส่งเสริมการเรียนรู้ และการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ 2) กลุ่มรายวิชาการประยุกต์
การตรวจประเมินสุขภาวะและการบ าบัดรักษาโรคเบื้องต้น 3) กลุ่มรายวิชาการประเมินและวินิจฉัยสุขภาพ
ชุมชน 4) กลุ่มรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านสุขภาพชุมชน และ 5) กลุม่รายวิชา
วิจัยหรือโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน 6 หน่วยกิต เป็นหมวดที่ก าหนดให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ใน
หลักสูตรตามความถนัดและความสนใจเพ่ือให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ปัจจุบันและอนาคต โดยต้องเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา และไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนแบบไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตร อาจจะเป็นวชิาที่สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับวิชาเฉพาะด้านตามหลักสูตร 
 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

คณะกรรมการหลักสูตรน าข้อสรุปที่ได้จากการประเมินผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรจากการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2555 เป็นหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 มาวางแผนในการปรับปรุง
หลักสูตรรอบถัดไป โดยกระบวนการออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพที่จะท า
ให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต เพราะในการ
ปรับปรุงหลักสูตรรอบที่ผ่านมา อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และ
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 ตลอดจนการใช้ร่าง มคอ. 1 หลักสูตร
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สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ของสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย มาเป็นแนวทางให้การ
ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร ตลอดจนการวิพากษ์หลักสูตร ทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางสาธารณสุขที่หลากหลาย เช่น จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรต่าง ๆ  มาร่วมออกแบบหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ผู้ใช้บัณฑิตที่แท้จริง  

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรควรมีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภาการสาธารณสุขชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/ออกแบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา รวมทั้งการน ามาวางแผนในการติดตามผลการด าเนินงานตามหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 
2565 ต่อไป 
 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน็รูปธรรม 

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรบัปรุง 
พุทธศักราช 2564 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภฎัสงขลา และสภาการสาธารณสุขชุมชน ได้ให้การรบัรองแล้ว และเสนอ
ต่อ สกอ.ได้รับทราบหลักสตูรแลว้ 

 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

โดยพัฒนาหลักสูตรเป็นสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ในศาสตรว์ิชาชพีการสาธารณสุขชุมชน ที่ว่าดว้ยการ
กระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การตรวจ
ประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ การอาชวีอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเจบ็ป่วยในชุมชน ประกอบกับยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี ที่เน้นการสรา้ง
ก าลังคนที่มีคุณภาพการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรจ์ึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ที่มีความรู ้ทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เป็นผู้ยึดมั่นในค่านิยม อุดมการณ์และมีจิต
วิญญาณการเปน็นักสาธารณสุข เพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้มีคุณภาพน าไปสู่การสรา้งก าลังคนของชาติ จาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ.2561 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมไทยที่มีความพร้อมทางสุขภาพกาย สุขภาพจติ สติปัญญา 
และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งหวังให้การจดัการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิตรว่มกับ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคม 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน : ระดับคะแนน 4 

บรรลผุลการด าเนินงานทั้งมีระบบ มีกลไก มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนนิงาน มีการประเมิน
กระบวนการ มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 
และมีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถใหเ้หตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฯ 2560) 
5.1-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
5.1-1-03 การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรฯ 
5.1-1-04 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (มคอ.1) 
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5.1-1-05 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (มคอ.2) 
5.1-1-06 ธรรมนญูนักศึกษา คณาอาจารย์ และองค์กรภาคีเครือข่าย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 
5.1-1-07 แผนยุทธศาสตร์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 10 ปี (2560 – 2569) 
5.1-1-08 แผนกลยุทธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 5 ปี (2564 – 2569) 
5.1-1-09 แผนปฏิบัติการประจ าปหีลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ป ี2561 – 2565 
5.1-1-10 ฐานข้อมูลและแฟ้มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสตูรฯ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ครูพี่เลี้ยง วิทยากร 
5.1-1-11 ฐานข้อมูลนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้น าหรือตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ของหลักสตูรฯ 
5.1-1-12 แฟ้มรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ 
5.1-1-13 รายรายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
5.1-1-14 รายงานผลการด าเนนิการของรายวชิา (มคอ.5 – มคอ.6)  
5.1-1-15 รายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร (มคอ.7)  
5.1-1-16 รายงานการประชุมหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
5.1-1-17 ส าเนาหนังสือขอตัวอย่างแนวปฏบิัติที่ดีจากสภาการสาธารณสุขชุมชน 
5.1-1-18 สรุปประเภท/กลวธิีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)  
              ปีการศึกษา 2564 
 

5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
ประเด็นเป้าหมาย :  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน หลกัสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 มีการ
ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาตา่ง ๆ  ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยเท่าทันความก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ  ตลอดจนการ
บริหารจดัการเปิดรายวิชา เพ่ือสนองตอบความต้องการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน ความต้องการของประเทศ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 ตลอดจนมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 โดยมีการ
ด าเนินการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขาสาธารณสุขชุมชน ดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน :  
- มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
มีวางแผนการควบคุม ก ากับหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันศาสตร์สาขาสาธารณสุขชุมชน ดังนี้ 

1. ในรายวิชาต่าง  ๆอาจารย์ประจ าหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและครอบคลุมโดยค านึงถึงชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหนว่ย
กิต และความก้าวหน้าของศาสตร์ในรายวิชานัน้ ซึ่งจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนใน มคอ.3 รายละเอียดของ
รายวิชา (Course Specification) และ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience 
Specification) และภายหลังจากการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น อาจารย์ผู้สอนต้องด าเนินการจัดท า มคอ.
5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) หรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (Field Experience Report) (มคอ.6) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่จะ
เปิดให้นักศึกษาได้ศึกษาในครั้งต่อไป หรือเสนอแนะเพ่ือให้หลักสูตรด าเนินการแก้ไข ในกรณีท่ีอาจารย์ผู้สอน
ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขเองได้หรือต้องการขอรับการสนับสนุนจากหลักสูตร 
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2. ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะด าเนินการจดัท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (Program Report) เพ่ือสรุป ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตร นอกจากนี้
หลักสูตรยังมีการด าเนินการประเมินตนเองและรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งก็จะท าให้หลักสูตรรับทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป และในกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุง
เนื้อหาสาระต่าง ๆ ในหลักสูตรให้มีความทันสมัยในศาสตร์และครอบคลุมมากขึ้น หลักสูตรก็สามารถ
ด าเนินการขอปรับปรุงรายละเอียดตามแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ได้ ทั้งนี้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีระบบและกลไกการ
ด าเนินการตามหัวข้อการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 
 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนนิงาน 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2560) และ(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564) มีด าเนินการด้านวางปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาสาธารณสุขชุมชน ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้สอนในรายวชิาต่าง ๆ  ด าเนินการปรับปรุงและจัดเตรียมเนื้อหาส าหรับการจัดการเรยีน
การสอนให้ทันสมัยและครอบคลุมชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวชิา จ านวนหน่วยกิต และความก้าวหน้าของ
ศาสตร์สาขาสาธารณสุขชุมชนตามขอบเขตของรายวิชานั้น  ๆซึ่งปรากฏอยู่ใน มคอ.3 รายละเอียดของ
รายวิชา และ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ มคอ.6 
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือสรุป ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตร ตลอดจนการด าเนินการประเมินตนเอง
และรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การ
ทบทวนจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง รวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาสาระต่าง ๆ ในหลักสูตรให้มีความทันสมัย
ในศาสตร์สาธารณสุขชุมชนตามแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) ได้ 
 
- มีการประเมินกระบวนการ 

ด้านการประเมินผลการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
สาธารณสุขชุมชน ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมานั้นมีรายละเอียดการประเมินผล ดังนี ้

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีรายวิชาที่เปิดสอนของในปี
การศึกษา 2563 ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1-2 ทั้งสิ้นจ านวน 35 รายวิชา พบว่า อาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชามี
การเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและครอบคลุม มีจัดการเรียนการสอน
ตาม มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ท่ีระบุไว้ รวมถึงการจัดท า 
มคอ.5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ มคอ.6 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ดังเช่น รายวิชา 4942503 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข มีการใช้กฎหมายใหม่ ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน, รายวิชา 4951104 การสาธารณสุข 
ผู้สอนได้ด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุขในสถานการณ์ปัจจุบัน 
โดยการเพ่ิมองค์ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 ความเคลื่อนไหวของ
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สภาวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน การขึ้นทะเบียนสมาชิก และการเตรียมตัวสอบ เป็นต้น 
2. หลักสูตรมีการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ซึ่งพบการจัดการเรียนการสอน

ทันสมัยและหลากหลาย เช่น การเชิญวิทยากรภายนอก การน านักศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังเช่น รายวชิา 4914801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทาง
สาธารณสุขชุมชน ซึ่งมีการลงมือฝึกฝนปฏิบัติจริงในการใช้เครือ่งมือชุมชน 109 เครื่องมือ (ชิ้น), รายวิชา 
4943203 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน มีการทดลองช่วยเหลือผู้ปว่ยทางเวชศาสตรฟ้ิ์นฟูโดยการ
จ าลองสถานการณ์ในผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ เช่น การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้พิการทางกายและการ
เคลื่อนไหว การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระบบประสาทและกล้ามเนื้อ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจ การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคปอด การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช และการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด เป็นต้น 
 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากผลการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา พบว่าอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชามีการเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและครอบคลุม ตลอดจนการด าเนินการจัดท า มคอ.3,4 
และ มคอ.5,6 ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ควรมีการจัดท าการควบคุมก ากับติดตามโดยหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
มากขึ้น นอกจากนี้ หลักสูตรจะต้องหารูปแบบการส่งเสริม ควบคุมก ากับให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชามีการปรับปรุงเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอด้วย 
ตลอดจนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายในทุกรายวิชา ทั้งนี้มักจะเป็นรายวิชาเดิม  
ในกิจกรรมนั้น ๆ 

อย่างไรก็ตาม หลักสูตรควรมีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากสภาการสาธารณสุขชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/ออกแบบการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
คุณภาพตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา รวมทั้งการน ามาวางแผนในการติดตามผลการด าเนินงานตาม
หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2565 ต่อไป เพ่ือมีความทันสมัยก้าวหน้าทันวิทยาการต่าง ๆ ในทาง
วิชาชีพ และการสร้างโอกาสให้นักศึกษาทางด้านประสบการณ์ การท างาน ตลอดจนการเป็นนัก
สาธารณสุขชุมชนที่ชอบธรรมตามกฎหมายและวิชาชีพในอนาคต โดยได้มีการวิจัยเรื่องการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (วรพล หนูนุ่น และคณะ, 2563) ซึ่งพบว่าในการด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหส้ามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นที่เป็น พหุวัฒนธรรม อีกทั้งยังคงให้
ความส าคัญในการมุ่งให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานที่จะใช้บัณฑิต ซึ่งเปน็หนว่ยงานภาครัฐ
เป็นส่วนใหญ ่ทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ต้องค านึงถึงอนาคตที่จะ
มีกรอบการท างานเพ่ิมมากขึ้นในหน่วยงานเอกชน และภาคประชาชน มีข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์
เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวฒุิ ที่ให้ความเห็นพ้องต้องกันสะท้อนให้หลักสูตรฯ ต้องปรับปรุงการผลติ
บัณฑิตโดยให้เนน้การตอบสนองต่อสังคมในอนาคต โดยมุ่งไปสูก่ารเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระให้มากขึ้น
กว่าเดิม เนื่องจากทิศทางการจา้งงานและการท างานในอนาคตจะเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การท างานอิสระ หรือ
การเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น แต่ทั้งหมดต้องยึดถือตามขอบข่ายและมาตรฐาน
วิชาชีพตามกรอบแห่งมาตรา 3 ใน พ.ร.บ.วชิาชีพฯ ไว้ด้วย และควรให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในทุก
กลุ่มเพศ ตลอดจนการใช้แบบวดัแววความถนัดทางวชิาชีพเข้ามาเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรับรูต้นเองมากขึ้นว่า
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ถนัดอาชีพใดในอนาคต ควรรักษาคุณลักษณะของหลักสูตรส่วนดังกล่าวนี้ไว ้และใหเ้พ่ิมความเข้มข้นในเรื่อง
การเรียนรู้จากชุมชน โดยเฉพาะการสื่อสารดว้ยภาษาอาเซียนและภาษาถิ่นของชุมชน และการมีชุมชน
เป้าหมายที่มีพันธะสัญญาต่อกนัเพ่ือการสนับสนนุการจดัการเรียนการสอนให้ชัดเจน ดังนั้นขอ้เสนแนะใน
การปรับปรงุหลักสูตรจึงต้องมีการเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสมรรถนะพร้อมใช้หลังส าเรจ็การศึกษาให้แก่บัณฑิต 
เช่นทักษะในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสารสุขภาพ ทักษะการสือ่สารด้วยภาษามาเลย์ และทักษะในการ
ส่งเสริมและป้องกันโรค ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติให้มากขึ้นตามแนวทางการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรควรสนับสนนุให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงดว้ยการสง่นักศึกษา
ออกไปสังเกตการท างานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในชุมชน รวมถึงให้นักศึกษาได้ออกไปสร้าง
สัมพันธภาพและมีปฏิสัมพันธ์กบัชุมชนให้มากขึ้นด้วย และได้น าผลการวิจัยฯ ข้างต้นไปยกร่างหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2564 จนได้รับ
การรับรองหลักสูตรแล้วในปัจจุบัน 
 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน็รูปธรรม 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2564 จนได้รับการรับรองหลักสูตรแล้วในปัจจุบัน 
 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 
2564 จนได้รับการรับรองหลักสูตรแล้ว เป็นสาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์ในศาสตร์วชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
ที่ว่าด้วยการกระท าต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการสง่เสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค 
การตรวจประเมินและการบ าบัดโรคเบื้องต้น การดูแลให้ความชว่ยเหลือผู้ป่วย การฟ้ืนฟูสภาพ การอาชวีอนามัยและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงจากการเจบ็ป่วยในชุมชน ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี ที่เน้น
การสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์จึงมุ่งเนน้การผลิตบัณฑิตสาขาวชิา
สาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู ้ทักษะและสมรรถนะทางวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชน เปน็ผู้ยึดมั่นในค่านิยม 
อุดมการณ์และมีจิตวิญญาณการเป็นนักสาธารณสุข เพ่ือยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้มีคุณภาพน าไปสู่การสรา้ง
ก าลังคนของชาติ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ที่มีเป้าหมายการพัฒนาคนและสังคมไทยที่มีความพร้อมทางสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สติปัญญา และทักษะศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรมจรยิธรรม โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษาเปน็การศึกษา
ตลอดชีวติร่วมกับสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ลักษณะของหลักสูตรได้จัดท าขึ้นโดย
อ้างอิงงานวิจัยในอดีตที่พบว่ามีปญัหาความซ้ าซ้อนของโครงสร้างรายวิชา รวมทั้งอ้างอิงงานวิจยัจากบทเรียนการผลิต
นักสาธารณสุขของประเทศต่าง ๆ  ในสากลที่มีความก้าวหนา้ในการผลติบัณฑิตวิชาชีพการสาธารณสุขชมุชน ตลอดจน
การระดมความคิดและประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์ความรู้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งการจัดท า
หลักสูตร นี้อยู่ภายใต้หลักการส าคัญ ได้แก่ 1) แนวคิดของการจัดท าหลักสูตร เปน็หลักสูตรบูรณาการ และเป็น
หลักสูตรอิงสมรรถนะมากกวา่หลกัสูตรอิงเนื้อหา เน้นสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการวิจยัเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพตอบสนองยทุธศาสตร์ชาต ิ2) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตรมีความยืดหยุน่และตอบสนองความ
ต้องการของการใช้บัณฑิตในปัจจบุันและอนาคต รวมทั้งความต้องการของผู้เรียนที่จะต้องเป็นแบบอยา่งในการดูแล
สุขภาพตลอดชีวิต 3) การก าหนดโครงสร้างหลักสูตร มีความเหมาะสมตามศักยภาพ อัตลักษณ์ และสภาพบริบทของ
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยยึดผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่ก าหนดขึ้นตามแต่ละ
กลุ่มสาขาเป็นเป้าหมายร่วม ตลอดจนก าหนดโครงสร้างหลักสูตรให้มคีวามยืดหยุน่และสะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียน
และปรัชญาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คือ “ผลิตนักสาธารณสุขมืออาชีพที่มีคุณธรรม น าวิทยาศาสตร์
ก้าวหน้า เพ่ือพัฒนาสุขภาพชุมชน” ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นบัณฑิตนกัจัดการสุขภาพชุมชน โดยเฉพาะชุมชนชายแดน
ใต้ ที่สามารถรว่มท างานกับทีมสหวิชาชีพได้ ทั้งในลักษณะที่เป็นเจ้าของผู้ประกอบการเอง หรือเป็นผูป้ระกอบการ
อิสระ หรือเป็นผู้ประกอบวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชนอิสระ หรือปฏิบัติราชการในต าแหนง่นักวิชาการด้าน
สาธารณสุขอ่ืน ๆ  ที่เป็นและหรืออยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ตามที่สภา
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเหน็ชอบก าหนดให้มีขึ้นในภายหลัง รวมถึงเป็นนวัตกรทางสาธารณสุขชุมชน ที่สามารถ
พัฒนาตนเองต่อไปเชีย่วชาญในเสน้ทางวชิาชีพการสาธารณสุขชุมชนได้อย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีและมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ด้วยแล้ว 4) การส่งเสริมการจัดท า
หลักสูตรรายวิชาที่ทันสมัยตามสากล มีการจัดการเรียนการสอนที่ใชส้ื่อเทคโนโลยีทีส่อดคล้องกับการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 5) การส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสตูร การเรยีนการสอน การฝึกประสบการณ์ทางวชิาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนทีส่อดคล้องกับมาตรฐานวชิาชีพการสาธารณสุขชมุชน และ 6) การส่งเสริมการวางระบบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรที่เข้มข้นเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเป้าหมายของหลักสูตร 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน : ระดับคะแนน 4 

บรรลผุลการด าเนินงานทั้งมีระบบ มีกลไก มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนนิงาน มีการประเมิน
กระบวนการ มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน เป็นรูปธรรม 
และมีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถใหเ้หตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1-2-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรฯ 2564) 
5.1-2-02 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ฯ 2564) 
5.1-2-03 การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรฯ (หลักสูตรฯ 2564) 
5.1-2-04 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (มคอ.1) (หลักสูตรฯ 2564) 
5.1-2-05 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (มคอ.2) 

(หลักสูตรฯ 2564) 
5.1-2-06 ธรรมนูญนักศึกษา คณาอาจารย์ และองค์กรภาคีเครือข่าย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต พ.ศ. 2560 
5.1-2-07 แผนยุทธศาสตร์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 10 ปี (2560 – 2569) 
5.1-2-08 แผนกลยุทธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 5 ปี (2565 – 2569) 
5.1-2-09 แผนปฏิบัติการประจ าปีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปี 2561 – 2565 
5.1-2-10 ฐานข้อมูลและแฟ้มประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ ครูพ่ี

เลี้ยง วิทยากร 
5.1-2-11 ฐานข้อมูลนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้น าหรือตัวแทนองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ของหลักสูตรฯ 
5.1-2-12 แฟ้มรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
5.1-2-13 รายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.

4) 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1-2-14 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 – มคอ.6)  
5.1-2-15 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
5.1-2-16 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
5.1-2-17 ส าเนาหนังสือขอตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีจากสภาการสาธารณสุขชุมชน 
5.1-2-18 สรุปประเภท/กลวิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

(สาธารณสุขชุมชน) ปีการศึกษา 2564 
5.1-2-19  รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
(วรพล หนูนุ่น และคณะ, 2563) 

5.1.2.20  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนหลักสูตรปรับปรุง  
พุทธศักราช 2564 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

4.00 
คะแนน 

4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 
บรรลุ

เป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น โทรศัพท์ : 086-4502345 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น โทรศัพท์ : 086-4502345 
 : นางสุณี เพ็ชรนิล  โทรศัพท์ : 087-2979404 
การจัดเก็บข้อมูล  :   ปีการศึกษา 2564 
 
ผลการด าเนินงาน 
 อธิบายผลการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 
5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
ประเด็นเป้าหมาย : ระดับคะแนน 4 .00 

เมื่อการจัดท าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน ได้รับความเห็นชอบ
และด าเนนิการเปิดรายวิชาแล้วคณะกรรมการหลักสูตรท าการวางระบบผูส้อน โดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผูส้อนเป็นส าคญั เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ 
และพัฒนาความสามารถจากผู้รูอ้ย่างแท้จริง ดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน :  
- มีระบบ มีกลไก 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน มีการก าหนด
ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนโดยมีรายละเอียดของการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา ด าเนินการจัดส่งรายวิชาต่าง ๆ 
ตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนดไว้ในปีการศึกษา มายังหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพ่ือ
ด าเนินการจัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา 

2) หลักสูตรด าเนินการจัดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการประชมุวางแผนร่วมกัน เพ่ือจัดระบบการ
สอน จัดอาจารย์ผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยร่วมกันศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนการเรียน ค าอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรู้
ความสามารถ ของผู้สอนที่สอดคล้องกับแต่ละรายวิชา พร้อมทั้งพิจารณาคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์การท างาน และผลงานทางวชิาการของอาจารย์ผู้สอน 

3) หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา ผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพ่ือด าเนินการเปิดระบบให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็น
ล าดับต่อไป และด าเนินการแจ้งข้อมูลการจัดระบบการสอน พร้อมทั้งรายละเอียดของผู้เรียน เชน่ รายชื่อ 
กลุ่มเรียน/ชั้นปี และตารางเรยีน ไปยังอาจารย์ผู้สอนเพ่ือเตรียมการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยหลักสูตรก าหนดให้รายวชิาเดียวกันที่มี
หลายกลุ่มเรียน หรืออาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้จัดท าเพียงฉบับเดียวเพ่ือควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนนิงาน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้ด าเนินการตาม
ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่าหลักสูตรได้ด าเนนิการตาม



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 143 
 

แผนที่วางไว้โดยการน าข้อมูลจัดระบบการสอน จัดอาจารย์ผู้สอน แจ้งแก่ผู้สอนแต่ละรายวิชา แจ้งรายชื่อ
ผู้สอนพร้อมกลุ่มเรียน/ชั้นปี แก่ส านักวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดตารางเรียนและชี้แจง
ท าความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อผู้สอนด าเนนิการท า มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งออนไลน์เข้า
ระบบก่อนวันแรกของการเปิดภาคเรียน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
- มีการประเมินกระบวนการ 

จากการด าเนินงานด้านการก าหนดผู้สอน สามารถสรุปได้ดังนี้คือ การจัดอาจารย์ผู้สอน พบว่า
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สามารถจัดอาจารย์ผู้สอนได้ครบทุกรายวิชา
ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 และเป็นไปตามแผนการเรียนที่หลักสูตรก าหนดไว้ โดยอาจารยผ์ู้สอนใน
รายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรทุกท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน และจากการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน พบว่า ทุกรายวชิาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 ของหลักสูตร มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีและดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50 – 5.00) ท าผลการประเมิน
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนกับรายวิชานั้น  ๆ 

 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากการด าเนินงานด้านการก าหนดผู้สอน ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน สามารถสรุปข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปปฏิบัติและพัฒนาต่อดังนี้ 

1) การพิจารณารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 
และ มคอ.4) ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอให้ด าเนินการพิจารณา และ
หากมีข้อสงสัยใด อาจารย์ผู้สอนสามารถอธิบายชี้แจงได้เพ่ือความเข้าใจตรงกัน  

2) การส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนน าผลจากการประเมินของนักศึกษา และเสียง
สะท้อนกลับจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2564 

ทั้งนี้ หลักสูตรได้ออกแบบการจัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ประจ าภาคการศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ทิศทางและความต้องการของหลักสูตรฯ ในการบูรณาการเพ่ือการตอบสนองต่อพันธกิจของคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการร่วมกันจัดท า มคอ.3 มคอ.4 รายวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมระหว่างอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการหลักสูตรฯ 
 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน็รูปธรรม 

1) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอน พบว่า ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2564 ของหลักสูตร มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีและดีมาก (ค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.50 – 
5.00) 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

เมื่อหลักสูตรได้รับความเห็นชอบและด าเนินการเปิดรายวิชาแลว้ คณะกรรมการหลักสูตรได้ท าการ
วางระบบผู้สอน โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเชีย่วชาญของอาจารย์ผู้สอนเป็นส าคัญ เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาความสามารถจากผู้รู้อย่างแท้จริง ได้ตามที่วางไว้ 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2-1-01 บันทึกข้อความขอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 1/2564, 2/2564 
5.2-1-02 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์

การสอน และการประเมินผล 
5.2-1-03 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 

5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียน
การสอน 
ประเด็นเป้าหมาย :  

เมื่อการจัดท าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้ท าการวาง
ระบบผู้สอน โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนเป็นส าคัญ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาความสามารถจากผู้รู้อย่างแท้จริงแล้ว ไดมี้การ
วางระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ/กิจกรรมที่
หลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบ
คุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี และความสามารถในการดูแลสุขภาพ ดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน :  
- มีระบบ มีกลไก 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน มีการก าหนด
ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดของการ
ด าเนินงาน ดังนี ้

1) หลักสูตรด าเนินการจัดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยการประชมุวางแผนร่วมกัน เพ่ือกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดยรว่มกันศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แผนการเรียน ค าอธิบายรายวิชา และสรุปคุณลักษณะ ความรู้ความสามารถ ของผู้สอนที่สอดคล้องกับแต่ละ
รายวิชา พร้อมทั้งพิจารณาคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การท างาน และผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอน 

2) ด าเนินการแจ้งข้อมูลการจัดระบบการสอน พร้อมทั้งรายละเอียดของผู้เรียน เช่น รายชื่อ กลุ่ม
เรียน/ชั้นปี และตารางเรียน ไปยังอาจารย์ผู้สอนเพ่ือเตรียมการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยหลักสูตรก าหนดให้รายวชิาเดียวกันที่มี
หลายกลุ่มเรียน หรืออาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้จัดท าเพียงฉบับเดียวเพ่ือควบคุมการจัดการเรียนการสอนให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

3) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) เพ่ือจัดเตรียมเนื้อหาที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและ
ทันสมัยโดยค านึงถึงชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต ความก้าวหน้าของศาสตร์ ในรายวิชา 
และครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) ทั้ง 6 ด้านอัน
ประกอบด้วย 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร และ 6) ด้าน
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ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ นอกจากนี้อาจารย์จะต้องออกแบบการสอนที่ทันสมัยและหลากหลายอยู่เสมอ 
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษา
ระหว่างเรียนให้มีประสบการณ์ในการท างานและการประกอบอาชีพ เช่น จัดให้มีการเรียนรูจ้ากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาดูงาน ตลอดจนส่งเสริมการเรยีนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่  

4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านให้มี
ความเหมาะสมและทันสมัยทั้งด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรยีนเกิดผล
ลัพธ์การเรียนรู้ครอบคลุมทั้ง 6 ด้านตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 

5) อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านน ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.3 และ มคอ.4) ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ส่งเข้าระบบ TQF ออนไลน์ก่อนการเปิดภาคการศึกษา ตามช่วง
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก าหนด และก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาชี้แจงรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.3 และ มคอ.4) ให้นักศึกษาทุกคนในวันแรกของการเปิดการเรียนการสอน  

6) ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเมื่อเปิดภาคการศึกษา  
 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนนิงาน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้ด าเนินการตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน พบว่าหลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้โดยการน าข้อมูลจัดระบบ
การสอน จัดอาจารย์ผู้สอน แจ้งแก่ผู้สอนแต่ละรายวิชา แจ้งรายชื่อผู้สอนพร้อมกลุ่มเรียน/ชั้นปี แก่ส านัก
วิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดตารางเรียนและชี้แจงท าความเข้าใจกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนต่อผู้สอนด าเนินการท า มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งออนไลน์เข้าระบบก่อนวันแรกของการเปิดภาค
เรียน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และกรรมการประจ าหลักสูตรได้เน้นย้ าให้ผู้สอนหรือผู้สอนในรายวิชา
เดียวกันจัดท ารายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื้อหาและกิจกรรมให้มีความ
ทันสมัย รวมทั้งให้อาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการทวนสอบทั้งในส่วนของการทวนสอบข้อสอบก่อน และหลังการ
สอบในแต่ละครั้ง และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้านตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 หลังจากเสร็จสิ้น
การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยผ่านการพิจารณาของกรรมการประจ าหลักสูตร ซึ่งการจัดท า
และการส่งของผู้สอนเป็นไปตามก าหนดทุกรายวิชาก่อนการปฏิบัติการสอน 
 
- มีการประเมินกระบวนการ 

จากการด าเนินงานด้านการตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) เมื่อเสร็จสิ้นการ
เรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุชุมชน 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.
3 และ มคอ.4) ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ส่งเข้าระบบ TQF ออนไลน์ ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดและแจกให้
นักศึกษาในวันแรกของการเปิดการเรียน ครบทุกรายวชิา แต่ประเด็นปัญหาที่พบคือ การพิจารณา มคอ.3 
และ มคอ.4 ที่ด าเนินการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร บางครั้งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งต้องให้อาจารย์ผู้สอนเข้ามาอธิบายชี้แจง จนท าให้กระบวนการในการพิจารณาค่อนข้าง
ล่าช้า  

2. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง  ๆของหลักสูตร พบวา่อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมีการ
ออกแบบการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น เช่น ในรายวชิาการส่งเสริมสุขภาพ ก าหนดให้
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นักศึกษาศึกษาประวัติความเป็นมาของการส่งเสริมสุขภาพโลกจากบทเรียนออนไลน์รายวิชา รายวิชาการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ์ในงานสาธารณสุข ก าหนดให้นักศึกษาออกแบบสื่อเพ่ือการสื่อสารสุขภาพ
ชุมชน รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ก าหนดใหน้ักศึกษามีออกสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมใน
หน่วยบริการสาธารณสุข ตั้งแตป่ีชั้นปีที่ 1 – 3 เพ่ือสร้างประสบการณ์และความพร้อมทางวิชาการและ
วิชาชีพให้แก่นักศึกษา โดยภายหลังจบการสังเกตการณ์ นักศึกษาต้องกลับมาสัมมนาเพ่ือสะท้อนสิ่งที่รู้และ
ส่วนขาดของตนเอง ตลอดจนประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 3 มุมมอง ได้แก่ ตนเอง หน่วย
บริการสาธารณสุข และหลักสูตร อันจะส่งผลให้การลงทะเบียนเรียนในรายวชิา 4944902 การฝกึ
ประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนมีการน าสื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น LMS, Classstart และ Google Classroom มาใช้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาด้วย 

3. ในชว่งสถานการณ์ COVID-19 การจัดการเรียนการสอนที่เปน็การปฏิบัติการ ได้ปรับเปลี่ยนเป็น
การปฏิบัติการครอบครัวของนักศึกษาแทน หรือปฏิบัติการในรูปแบบจ าลองสถานการณ์ โดยได้ติดค้างการ
ปฏิบัติจริงไว้ เพ่ือชดเชยให้นักศึกษา และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง จึงได้เร่งจัดกิจกรรมชดเชยให้ทันที เช่น
การออกภาคสนาม 

 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ขยายผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร ให้มีการออกแบบการเรียนการสอนที่

มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ในภาคเรียนที่ 2 จนครบทุกวิชา 
 

- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน็รูปธรรม 
1) อาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.

3 และ มคอ.4) ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ส่งเข้าระบบ TQF ออนไลน์ ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดและแจกให้
นักศึกษาในวันแรกของการเปิดการเรียน ครบทุกรายวชิา  

2) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง  ๆของหลักสูตร พบว่าอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมีการ
ออกแบบการเรียนการสอนที่มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น และมีการน าสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น LMS, 
Classstart และ Google Classroom มาใช้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับนักศึกษาด้วย 
 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ปรากฏตาม มคอ.3 ที่ปรบัปรุงขึ้นใหม่ ตามแนวทางเฉพาะของหลักสูตร 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ได้ท าการวางระบบผู้สอน โดย
ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนเป็นส าคัญ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาความสามารถจากผู้รู้อย่างแท้จริงแล้ว ได้มีการวางระบบการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ ด้วยวิธีการ/กิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือให้นักศึกษามี
ความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดและได้รับการพัฒนาตามกรอบคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม 
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และ
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ 
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เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2-2-01 ระบบ TQF ออนไลน์ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5.2-2-02 รายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (มคอ.4) 
5.2-2-03 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
5.2-2-04 ตัวอย่างรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย 
5.2-2-05 รายวิชาท่ีมีการใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น LMS, Classstart, Google Classroom 
5.2-2-06  รายวิชาท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และ วัฒนธรรม 
 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบรูณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นเป้าหมาย : ระดับคะแนน 4 .00 

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน :  
- มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่
ละรายวิชา พัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เน้นการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
เพ่ือก่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้จากสภาพจริง 
 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนนิงาน 

ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนารูปแบบและการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณการ
วิจัย การบริการวชิาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวชิาต่าง ๆ ดังนี้ 

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

Songkhla province, Thailand. มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุข
ชุมชน โดยน าผลมาใช้ประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การบ าบัดผู้ป่วยเวชศาสตร์ในกลุ่มผู้ป่วยยา
เสพติด ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ปว่ยยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตจากประเมินตนเองด้านสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน
ต่ าที่สุด ดังนั้นในการบ าบัดฯผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงควรค านึงถึงด้านสังคมด้วย นอกเหนือจากการดูแลทางกายด้วย
ขั้นตอนการถอนพิษยา 1.2) เรื่อง ต้นทุนการบ าบัดรักษาผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูระยะเฝ้าระวัง โรงพยาบาล
บางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 494323 เวชศาสตร์ฟื้นฟูใน
งานสาธารณสุขชุมชน โดยน าผลการวิจัยมาขยายประกอบการอธิบายในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทน า หัวข้อ
พันธกิจทางการแพทย์ อันประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพ (promotion), การป้องกัน (prevention), การ
รักษา (curation) และการฟ้ืนฟูสภาพ (rehabilitation) 1.3) เรื่อง ต้นทุนความเจ็บป่วยของผู้ป่วยยาเสพติดที่
เข้ารับการบ าบัดรักษาในสถานบริการของรัฐ กรณีศึกษา จังหวัดสงขลา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน โดยมีรายละเอียดในการน าเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาเรียนรู้
แบบการท า Timeline ความเป็นมาของงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูในระดับโลกและระดับประเทศ รวมถึงการน าผล
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การทบทวนวรรณกรรมด้านการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดมาใช้ประกอบการสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 
การบ าบัดผู้ป่วยเวชศาสตร์ในกลุ่มผู้ป่วยยาเสพติด และรายวิชา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสาธารณสุข
ชุมชน เพ่ือเป็นตัวอย่างในการน าเสนอ/การสอบเค้าโครงวิจัย ตลอดจนการขอจริยธรรมในมนุษย์ การพิทักษ์
สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 1.4) เรื่อง สุขภาพจิตของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน
ทักษิณ จังหวัดยะลา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน โดย
น ามาประกอบการอธิบายนักศึกษา ภายหลังการในการทดลองชว่ยเหลือผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฟิ้นฟูโดยการ
จ าลองสถานการณ์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ 1.5) เรื่อง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูในงานสาธารณสุขชุมชน 
โดยน ามาประกอบการอธิบายนักศึกษา ภายหลังการในการทดลองช่วยเหลือผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฟิ้นฟูโดย
การจ าลองสถานการณ์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคปอด 1.6) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนรว่มที่
เหมาะสมกับวัฒนธรรมของผู้ใหบ้ริการทางเพศในการลดความต้องการใช้สารเสพติด บริเวณชายแดนไทย-
มาเลเซีย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสาธารณสุขชุมชน เพ่ือเป็น
ตัวอย่างประกอบการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ 1.7) เรื่องความรู้เท่าทันสารเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสาธารณสุขชุมชน เพ่ือเป็นตัวอย่างประกอบการด าเนินงานวิจัยเชิง
ปริมาณ และ 1.8) เรื่อง ความหมายและองค์ประกอบในการวัดประเมิน "ชุมชนรู้เท่าทันทางสุขภาพ” มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนรายวชิา วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางสาธารณสุขชุมชน เพ่ือเป็นตัวอย่าง
ประกอบการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ 

2) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับกระบวนการการบริการวิชาการ 
จ านวน 3 โครงการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน เชน่ ในรายวิชาพัฒนาสุขภาพชุมชน และการเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ  

3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับกระบวนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมจ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ การแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านสาสุข   
 
- มีการประเมินกระบวนการ 

ติดตามการด าเนินงานการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรกับการ
วิจัย การบริการวชิาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวชิาต่าง  ๆโดยการพบปะ 
ซักถาม และประชุมอาจารย์ผู้สอนในแต่ละคราวของการประชุมวาระปกติ 
 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ขยายผลบูรณาการการจัดการเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ ของหลักสูตรกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาต่าง ๆ ให้มีการออกแบบการเรียนการสอนที่
มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ในภาคเรียนที่ 2 จนครบทุกวิชา 
 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน็รูปธรรม 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวชิาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษา อาจารย์
ผู้สอน และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ดังนี้ 

1) ผลที่เกิดกับนักศึกษา  1.1) นักศึกษามีคุณลักษณะของการเป็นผู้น าทางวิชาชีพสาธารณสุขทีม่ี
ความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จรยิธรรม และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 1.2) นักศึกษาสามารถคิด
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อย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ การสังเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพของชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวม 1.3) 
นักศึกษาสามารถวางแผน แก้ปัญหา และปฏิบัติงานสาธารณสขุร่วมกับชุมชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ 1.4) นักศึกษามีความสามารถในการให้บริการวิชาการทางด้าน
สาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน ตลอดจนหนว่ยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ 1.5) นักศึกษามีทักษะ
กระบวนการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ผลที่เกิดกับอาจารย์ผู้สอน 2.1) อาจารย์ผู้สอนสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้หลากหลายมิติมากขึ้น 2.2) ท าให้อาจารย์ผู้สอนเป็นที่ยอมรับ และ
เกิดความเข้มแข็งในการท างานร่วมกับกับองค์กร/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง/ชุมชน  

3) ผลที่เกิดกับหลักสูตรฯ และมหาวิทยาลัย 3.1) เกิดการสร้างชือ่เสียงและเกียรติภูมิให้แก่หลักสูตรฯ 
และมหาวิทยาลัย เนื่องจากกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนดังกล่าว ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดการปฏิบัติ 
และน าไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในการให้บริการสาธารณสุข เพ่ือการพัฒนาสุขภาพในชุมชน 3.2) เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการน าเสนอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
ตลอดจนนักศึกษาให้เป็นที่รู้จักแก่องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ชุมชน ซึ่งจะเพ่ิมโอกาสการมีงานท าของ
นักศึกษาอีกช่องทางหนึ่ง 
 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ปรากฏตาม มคอ.3 ที่ปรบัปรุงขึ้นใหม่ ตามแนวทางเฉพาะของหลักสูตร 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ได้ตามเป้าหมายทีว่างไว ้
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2-3-01 บันทึกข้อความขอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา 1/2564, 2/2564 
5.2-3-02 รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์

การสอน และการประเมินผล 
5.2-3-03 รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
5.2-3-04 ระบบ TQF ออนไลน์ ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5.2-3-05 รายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.

4) 
5.2-3-06 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2563 
5.2-3-07 ตัวอย่างรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบหลากหลาย 
5.2-3-08 รายวิชาที่มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น LMS, Classstart, Google Classroom 
5.2-3-09 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและ วัฒนธรรม 
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การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

4.00 
คะแนน 

3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
บรรลุ

เป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น โทรศัพท์ : 086-4502345 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น โทรศัพท์ : 086-4502345 
 : นางสุณี เพ็ชรนิล  โทรศัพท์ : 087-2979404 
การจัดเก็บข้อมูล   :   ปีการศึกษา 2564 
 
ผลการด าเนินงาน 
 อธิบายผลการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประเด็นเป้าหมาย :  

การประเมินผู้เรียนเป็นกระบวนการส าคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดถึงการ
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คาดหวัง ระบบการประเมินผู้เรียนมีความชัดเจน ครบถ้วนเหมาะสมทุกกระบวนการ เพ่ือให้ผลการ
ประเมินสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนและได้ข้อมูลที่แม่นย าในการปรับปรุง/พัฒนา ซึ่ง
การวางแผนและด าเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน :  
- มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรมีการก าหนดน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นภายในแต่ละ
รายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่
ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้การ
ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีรายกลุ่มให้ได้มาตรฐานเดียวกันโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อก าหนดเกณฑ์
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนต้องน าไปใช้ในการออกแบบ
การเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดท า มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาและ มคอ.4 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตลอดจนก าหนดเกณฑ์วิธีการประเมินผลผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  
ให้ครอบคลุมตามแผนการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) และมีการประเมิน
ผู้เรียนด้วยเครื่องมือแบบต่าง ๆ ตลอดจนการก าหนดเกณฑ์และหลักฐานการประเมิน/การตัดเกรดที่
ชัดเจน  
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- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนนิงาน 
จากการวางแผนการประเมินผลผู้เรียน พบว่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มีการด าเนินงานตาม

ขั้นตอน ดังนี้  
1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันด าเนินการจัดท า มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร  
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดท า มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาและ มคอ.4 

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตลอดจนก าหนดเกณฑ์วิธีการประเมินผลผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ให้ครอบคลุมตามแผนการกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum mapping) โดยใช้การ
ประเมินตามสภาพจริง และเน้นนักศึกษามีส่วนร่วม พิจารณาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความหลากหลาย เหมาะสม สามารถวัดความรู้และการคิดข้ันสูงเพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง เช่น ข้อสอบปรนัย-อัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปาก
เปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มี
การควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และก าหนด
เกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดที่ชัดเจน มีการระบุข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัด
เกรดชัดเจน เพ่ือพิจารณาการกระจายของเกรดที่สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษาและ
ลักษณะของรายวิชา 

3) ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เป็นการปฏิบัติการ ได้ปรับ
เปลี่ยนเป็นการประเมินผลการปฏิบัติการครอบครัวของนักศึกษาแทน หรือปฏิบัติการในรูปแบบจ าลอง
สถานการณ์ แทน 
 
- มีการประเมินกระบวนการ 

ในการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกข้ันตอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้มีการติดตาม
ผลการด าเนินการ คืออาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร มีการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิดังที่ปรากฎใน มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชาและ มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งนี้เป็นเพราะ
อาจารย์ผู้สอนทุกท่านเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
เป็นอย่างดี ประกอบการมีระบบและกลไกการติดตาม ก ากับ และตรวจสอบผลการด าเนินงานที่
ชัดเจน  
 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากข้อมูลการประเมินผู้เรียนและรายงานผลการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ ผู้เกี่ยวข้องในระดับ
คณะ และหลักสูตร ผนวกกับข้อมูลการประเมินผู้เรียนและรายงานผลการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ 
ผู้เกี่ยวข้องในระดับคณะและหลักสูตร (ปีการศึกษา 2564) และผู้สอนได้น ามาศึกษาวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกันในปีการศึกษา
ต่อไป ดังนี้ 

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์น าผลจากการด าเนินการมาวางแผนการประเมินผู้สอน โดยการ
วางแผน ก าหนดตารางการจัดส่ง มคอ.ให้ชัดเจน ทั้งในระดับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยประยุกต์ใช้หลัก 4C ในการบันทึกเวชระเบียน 
(Medical Record) อันประกอบด้วย 1) ความครบถ้วน (Complete) 2) ความชัดเจน (Clear) 3) 
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การได้ใจความ (Concise) และความถูกต้อง (Correct) มาควบคุมคุณภาพการด าเนินงาน 
2) หลักสูตรสามารถชี้แจง/แนะน าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เสริมสร้างคุณสมบัติของการ
เป็นนักสาธารณสุขในแก่นักศึกษาในอนาคต 

3) การส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นกลไกในการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ได้ผลตามท่ีวางแผนไว้ 
 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ปรากฏตาม มคอ.3-4 และ มคอ.5-6 ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ตามแนวทางเฉพาะของหลักสูตร 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

การประเมินผู้เรียนเป็นกระบวนการส าคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดถึงการ
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คาดหวัง ระบบการประเมินผู้เรียนมีความชัดเจน ครบถ้วนเหมาะสมทุกกระบวนการ เพ่ือให้ผลการ
ประเมินสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนและได้ข้อมูลที่แม่นย าในการปรับปรุง/พัฒนา ซึ่ง
การวางแผนและด าเนินการ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3-1-01   รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) 
5.3-1-02   รายรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
5.3-1-03   รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
5.3-1-04   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2564 
 

5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ประเด็นเป้าหมาย : 
         การประเมินผู้เรียนเป็นกระบวนการส าคัญท่ีสอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดถึงการ
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คาดหวัง ระบบการประเมินผู้เรียนมีความชัดเจน ครบถ้วนเหมาะสมทุกกระบวนการ เพ่ือให้ผลการ
ประเมินสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนและได้ข้อมูลที่แม่นย าในการปรับปรุง/พัฒนา ซึ่ง
การวางแผนและด าเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 
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ผลการด าเนินงาน :  
- มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการ มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความ
เหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้การควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีราย
กลุ่มให้ได้มาตรฐานเดียวกันโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะพิจารณา ตรวจสอบและก ากับเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ที่
อาจารย์ผู้สอนระบุไว้ในรายละเอียด มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาและ มคอ.4 รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
ก าหนดไว้ 

2) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนและใช้วิธีการประเมินตามข้อตกลงใน มคอ.3 รายละเอียด
ของรายวิชาและ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

3) ระบุช่วงเวลาในการจัดการทวนสอบข้อสอบก่อนการสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนนิงาน 

จากการวางแผนการประเมินผลผู้เรียน พบว่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการ
ด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันด าเนินการพิจารณา ตรวจสอบและก ากับเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่อาจารย์ผู้สอนระบุไว้ในรายละเอียด มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาและ 
มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ของแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ 

2) อาจารย์ผู้สอนน า มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา หรือ มคอ.4 รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามที่ผ่านการพิจารณาแล้ว น าไปให้กับนักศึกษาในวันแรกของการเปิดเรียน 
พร้อมทั้งแจ้งให้นักศึกษาทราบทั้งวัตถุประสงค์การสอน หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน พฤติกรรมการ
เรียน เกณฑ์การประเมิน และการตัดเกรด ฯลฯ และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแนว
ทางการประเมิน และน าไปจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาและตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้อยู่เสมอ เช่น มี
การวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ การมีคลังข้อสอบ เป็นต้น โดยอาจารย์
ผู้สอนสามารถด าเนินการประเมินผลย่อยท่ีสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนได้ตลอดเวลา และ
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินใด อาจารย์ผู้สอนสามารถเปิดโอกาสให้นักศึกษาพัฒนา
ตนเองเพ่ิมเติมและสอบซ่อมได้ในระหว่างเรียน 

ในการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกข้ันตอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้มีการติดตาม
ผลการด าเนินการ ดังนี้ 

1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการก าหนดช่วงเวลาในการจัดการทวนสอบข้อสอบ ความเหมาะสม
ของเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน ปรับปรุง และท าเป็นเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่สมบูรณ์ 
และน าไปใช้ประเมินผู้เรียนในช่วงเวลาที่ก าหนดและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ก่อนการสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค โดยอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบการด าเนินการ
ประเมินผลย่อยที่สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 
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2) ทั้งนี้หลักสูตรและผู้ส่วนร่วมรับผิดชอบการประเมินกลางภาคและปลายภาคเรียนตามเวลาที่
ก าหนด และนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินกลางภาค ผู้สอนเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองเพ่ิมและ
ให้สอบซ่อมได้ในระหว่างเรียน และหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้ประเมินผล
การเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 รวมทั้งท าการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้าน ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 และประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑ์การ
ประเมินและตัดสินผลการเรียน แจ้งให้ผู้เรียนทราบโดยออนไลน์ผ่านระบบและส่งเอกสารผลการ
ประเมินไปยังคณะเพ่ืออนุมัติเกรดต่อไป   
- มีการประเมินกระบวนการ 

ในการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกข้ันตอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้มีการติดตาม
ผลการด าเนินการ ดังนี้ 

1) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการก าหนดช่วงเวลาในการจัดการทวนสอบข้อสอบ ความเหมาะสม
ของเครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน ปรับปรุง และท าเป็นเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่สมบูรณ์ 
และน าไปใช้ประเมินผู้เรียนในช่วงเวลาที่ก าหนดและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
ก่อนการสอบระหว่างภาค และสอบปลายภาค โดยอาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบการด าเนินการ
ประเมินผลย่อยที่สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน 

2) ทั้งนี้หลักสูตรและผู้ส่วนร่วมรับผิดชอบการประเมินกลางภาคและปลายภาคเรียนตามเวลาที่
ก าหนด และนักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินกลางภาค ผู้สอนเปิดโอกาสให้พัฒนาตนเองเพ่ิมและ
ให้สอบซ่อมได้ในระหว่างเรียน และหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนได้ประเมินผล
การเรียนปลายภาคเรียนตามวิธีการและเครื่องมือที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 รวมทั้งท าการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทั้ง 5 ด้าน ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 และประเมินผลสรุปรวมตามเกณฑ์การ
ประเมินและตัดสินผลการเรียน แจ้งให้ผู้เรียนทราบโดยออนไลน์ผ่านระบบและส่งเอกสารผลการ
ประเมินไปยังคณะเพ่ืออนุมัติเกรดต่อไป   
 

- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากข้อมูลการประเมินผู้เรียนและรายงานผลการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ ผู้เกี่ยวข้องในระดับ

คณะ และหลักสูตร ผนวกกับข้อมูลการประเมินผู้เรียนและรายงานผลการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ 
ผู้เกี่ยวข้องในระดับคณะและหลักสูตร และผู้สอนได้น ามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/พัฒนาแนว
ปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกันในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์น าผลจากการด าเนินการมาวางแผนการประเมินผู้สอน โดยการ
วางแผน ก าหนดตารางการจัดส่ง มคอ.ให้ชัดเจน ทั้งในระดับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยประยุกต์ใช้หลัก 4C ในการบันทึกเวชระเบียน 
(Medical Record) อันประกอบด้วย 1) ความครบถ้วน (Complete) 2) ความชัดเจน (Clear) 3) 
การได้ใจความ (Concise) และความถูกต้อง (Correct) มาควบคุมคุณภาพการด าเนินงาน 

2) หลักสูตรสามารถชี้แจง/แนะน าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เสริมสร้างคุณสมบัติของการ
เป็นนักสาธารณสุขในแก่นักศึกษาในอนาคต 

3) การส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นกลไกในการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
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- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน็รูปธรรม 
ได้ผลตามที่วางแผนไว ้

 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ปรากฏตาม มคอ.3-4 และ มคอ.5-6 ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ตามแนวทางเฉพาะของหลักสูตร 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

การประเมินผู้เรียนเป็นกระบวนการส าคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดถึงการ
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คาดหวัง ระบบการประเมินผู้เรียนมีความชัดเจน ครบถ้วนเหมาะสมทุกกระบวนการ เพ่ือให้ผลการ
ประเมินสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนและได้ข้อมูลที่แม่นย าในการปรับปรุง/พัฒนา ซึ่ง
การวางแผนและด าเนินการ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3-2-01   รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) 
5.3-2-02   รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 – มคอ.6)  
5.3-2-03   รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
5.3-2-04   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2564 
 

5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.
7) 
ประเด็นเป้าหมาย :  

การประเมินผู้เรียนเป็นกระบวนการส าคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดถึงการ
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คาดหวัง ระบบการประเมินผู้เรียนมีความชัดเจน ครบถ้วนเหมาะสมทุกกระบวนการ เพ่ือให้ผลการ
ประเมินสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนและได้ข้อมูลที่แม่นย าในการปรับปรุง/พัฒนา ซึ่ง
การวางแผนและด าเนินการ มีขั้นตอนดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน :  
- มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรมีการก าหนดน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นภายในแต่ละ
รายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่
ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้การ
ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีรายกลุ่มให้ได้มาตรฐานเดียวกันโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 157 
 

1) ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการเรียนศึกษาอาจารย์ผู้สอนจะต้อง
ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) เพ่ือตรวจสอบและ
สรุปผลการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการประเมินหลักสูตร  

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะต้องด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) 
- มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนนิงาน 

จากการวางแผนการประเมินผลผู้เรียน พบว่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในทุกภาคการเรียนศึกษา อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) เพื่อตรวจสอบและสรุปผลการจัดการ
เรียนการสอน ตลอดจนทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ในการน าไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งถัดไป โดยอาจารย์ผู้สอนต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และเสนอต่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท า มคอ.7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานโดยภาพรวมของหลักสูตร และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง/
พัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรต่อไป โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

 
- มีการประเมินกระบวนการ 

ในการประเมินผลการเรียนรู้ในทุกข้ันตอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้มีการติดตาม
ผลการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5 และ มคอ.6) เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ครบทุกรายวิชา ทั้งนี้เป็น
เพราะการมีระบบและกลไกการสนับสนุน ติดตามและก ากับการด าเนินงานที่ชัดเจนเช่น มีระบบการ
แจ้งเตือน และมีการส่งข้อมูลผ่านระบบ TQA ออนไลน์ เป็นต้น  

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดการเรียนการสอน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการก าหนดบทบาท
หน้าที่ ตลอดจนการประชุมติดตามความก้าวหน้าของหลักสูตร 
- มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากข้อมูลการประเมินผู้เรียนและรายงานผลการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ ผู้เกี่ยวข้องในระดับ
คณะและหลักสูตร ผนวกกับข้อมูลการประเมินผู้เรียนและรายงานผลการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ 
ผู้เกี่ยวข้องในระดับคณะและหลักสูตร และผู้สอนได้น ามาศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง/พัฒนาแนว
ปฏิบัติในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนรายวิชาเดียวกันในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้ 

1) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์น าผลจากการด าเนินการมาวางแผนการประเมินผู้สอน โดยการ
วางแผน ก าหนดตารางการจัดส่ง มคอ.ให้ชัดเจน ทั้งในระดับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยี ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยประยุกต์ใช้หลัก 4C ในการบันทึกเวชระเบียน 
(Medical Record) อันประกอบด้วย 1) ความครบถ้วน (Complete) 2) ความชัดเจน (Clear) 3) 
การได้ใจความ (Concise) และความถูกต้อง (Correct) มาควบคุมคุณภาพการด าเนินงาน 

2) หลักสูตรสามารถชี้แจง/แนะน าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับปรุง/พัฒนาแนวปฏิบัติในการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เสริมสร้างคุณสมบัติของการ
เป็นนักสาธารณสุขในแก่นักศึกษาในอนาคต 

3) การส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการและการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นกลไกในการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
 
- มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ได้ผลตามท่ีวางแผนไว้ 
 
- มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ปรากฏตาม มคอ.3-4 และ มคอ.5-6 ที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ตามแนวทางเฉพาะของหลักสูตร 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

การประเมินผู้เรียนเป็นกระบวนการส าคัญที่สอดแทรกผสมผสานในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปรับปรุง/พัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดถึงการ
ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเพื่อแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คาดหวัง ระบบการประเมินผู้เรียนมีความชัดเจน ครบถ้วนเหมาะสมทุกกระบวนการ เพ่ือให้ผลการ
ประเมินสะท้อนความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนและได้ข้อมูลที่แม่นย าในการปรับปรุง/พัฒนา ซึ่ง
การวางแผนและด าเนินการ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3-3-01   รายละเอียดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (มคอ.2) 
5.3-3-02   รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  
5.3-3-03   รายงานการประชุมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
5.3-3-04   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
4.00 

คะแนน 
3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 

บรรลุ
เป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น โทรศัพท์ : 086-4502345 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : อาจารย์ ดร.วรพล หนูนุ่น โทรศัพท์ : 086-4502345 
 : นางสุณี เพ็ชรนิล  โทรศัพท์ : 087-2979404 
การจัดเก็บข้อมูล  :   ปีการศึกษา 2564 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลที่หลักสูตรได้ด าเนินการ ดังมรีายละเอียดที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้ 
ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
  (1) อาจารย์ประจ า

หลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน 
2. มีการจัดประชุม 6 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้อง 8-304 

จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม 

- ครั้งที่ 2 วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ณ ห้อง 8-304 
จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน 

- ครั้งที่ 3 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง 8-
304 จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน 

- ครั้งที่ 4 วันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ห้อง 8-304 
จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

- ครั้งที่ 5 วันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้อง 8-304 
จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 
- ครั้งที่ 6 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง 8-

304 จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ประชุมเพ่ือทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4-1-01  รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5.4-1-02  รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
5.4-1-03  รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษา 

5.4-1-04  รายงานสรุปการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร 

  (2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 
2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

 1. มคอ.2 สอดคล้องกับ มคอ.1 ฉบับท่ีสภาการ
สาธารณสุขชุมชนให้การรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2562 และได้มีมติให้สถาบันฝ่ายผลิตน ามาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ภายใต้กรอบวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 (สภาฯ เสนอ สกอ.แล้ว อยู่ใน
ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4-2-01  มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
5.4-2-02  มคอ.1 ฉบับท่ีสภาการสาธารณสุขชุมชนให้การรับรองเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 

2562  
5.4-2-03  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  (3) มีรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1. รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 มีจ านวน 49 รายวิชา และ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 มี 40 รายวิชา  
2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2564 มีจ านวน 49 รายวิชา และก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มี จ านวน 40 
รายวิชา 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  
1. รายวิชาประสบการณ์ภาคสนามท่ีเปิดสอนในภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 2 รายวิชา  
2. รายวิชาที่ส่ง มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2564 มีจ านวน 2 รายวิชา 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4-3-01  มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
5.4-3-02  มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา 
5.4-3-03  มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
  (4) จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
1. ผลการด าเนินการของรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2564 มี จ านวน 76 รายวิชา ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2564 มี จ านวน 30 รายวิชา  และ
ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 4 รายวิชา   
2. ผลการด าเนินการของรายวิชา ที่ส่ง มคอ.5 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มี จ านวน 76 รายวิชา ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มี จ านวน 30 รายวิชา  
และภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 4 
รายวิชา  รายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6 ถ้ามี) 
1. ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ที่เปิดสอนเฉพาะในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 มี จ านวน 2 รายวิชา  
2. ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามที่

ส่ง มคอ.6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอน เฉพาะในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 มี จ านวน 2 รายวิชา  

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4-4-01 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ทุกรายวิชา 

5.4-4-02 รายงานสรุปจ านวนและรายชื่อวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
  (5) จัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังจากสิ้นปกีารศึกษา 

1. มี มคอ.7 ตามก าหนดเวลา 
 
 

 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4-5-01  มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

  (6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

1. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 สะสม 4 ปี ครบ ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมด โดยด าเนินการร้อยละ 25 ในแต่ละ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4-6-01  รายงานจ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 
5.4-6-02  รายงานจ านวนและรายชื่อรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
  (7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

1. มีผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 
2. มีโครงการ กิจกรรม ในรายวิชาที่ด าเนินการเพ่ือ

พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนจากผลการ
ประเมินในปีที่แล้ว 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
 

5.4-7-01 มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา ปีการศึกษา 2564 
5.4-7-02 มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ปี 2563 

  (8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก
คน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

1. ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
*หมายเหตุ อาจารย์ใหม่หมายถึงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่เพ่ิงย้ายเข้ามาอยู่ในหลักสูตรใหม่ แม้ว่า
จะเป็นอาจารย์เก่าท่ีมาจากหลักสูตรก็ถือว่าเป็น
อาจารย์ใหม่ 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ไม่มี 

  (9)  อาจารย์ประจ า
หลักสูตร/อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ทั้งสิ้น 5 คน  
2. ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 5 คน 
3. คิดเป็นร้อยละ 100 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4-9-01  รายงานจ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดแต่ละหลักสูตรในปี
การศึกษา 

5.4-9-02  รายงานสรุปจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพในแต่ละปีการศึกษาแต่ละหลักสูตร 

5.4-9-03  เอกสาร/หลักฐานการเข้าร่วมโครงการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพของอาจารย์ประจ าแต่ละคนแต่ละหลักสูตร 

  (10) จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

1. ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 163 
 

ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

ไม่มี 

  (11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

1. มี/ไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่  
- จ านวนนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ 66 คน 
- จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 65 คน 
- ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 98.49  
- ระดับความพึงพอใจ 4.49 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4-11-01  รายงานสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ยที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

  (12) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

1. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เป็นไปตามเกณฑ์ (เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  ) ได้คะแนน 
4.94 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4-12-01  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ บัณฑิตใหม่ 
5.4-12-02  จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินทั้งหมด 
 

วิธีการค านวณ 
(1) จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ด าเนินการไดจ้ริง 
          10 

(2) จ านวนตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ต้องด าเนินการในปีการศึกษา 25...... 

          10 

(3) ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานหลักสตูรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (1) / (2) x 100 

ร้อยละ 100 

 
 

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 
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* โดยดูจากจ านวนตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ TQF ข้อ (2) ได้จาก มคอ.2 หมวด 7 ขอ้7  

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย 2560 2561 2562 2563 2564 

5.4 ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ 

5.00 
คะแนน 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
บรรลุ

เป้าหมาย 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อ 

สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา ท าให้ในปีการศึกษา 2564  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน ต้องท าการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 100% 

อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีจะ
สร้างทักษะและความช านาญ
ทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 

หลักสูตรฯ ก าหนดให้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนปรับ 
การเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์
เพ่ือให้นักศึกษามทีักษะและ
ความช านาญทางวิชาชีพมาก
ที่สุด และได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์น้อยที่สุด 

 หลักสูตรฯ ก าหนดให้มี
การทบทวนทักษะส่วนที่ขาด
ไปหรืออาจได้รับไม่สมบูรณ์
จากการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ 100% เพ่ือท า
การเติมเต็มให้กับนักศึกษา
เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น  
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการด าเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ซ่ึงประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความ
พร้อมด้านการให้บริการเช่น ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด 
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ องคป์ระกอบดา้นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1        สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ ดร.จิตรวี เชยชม โทรศัพท์  : 0894664534 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางสุณี เพ็ชรนิล  โทรศัพท์  : 087-2979404 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 
 
ผลการด าเนินงาน 
 อธิบายระบบและกลไกการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้
ด าเนินการในปัจจุบันตามรายละเอียดที่ปรากฏ 
6.1.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประเด็นเป้าหมาย :  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนได้ด าเนินการร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ทั้งด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกรวมถึงทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
เช่น หนังสือ ต ารา เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และฐานข้อมูลเพ่ือการค้นคว้า ฯลฯ ใน
ปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน และมีความทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิตได้ใช้เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ มีปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน และมีความ
ทันสมัย ในทุกรายวิชาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิตได้เรียนในห้องเรียน/สิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการศึกษา  
ผลการด าเนินงาน :  

 มีระบบ มีกลไก 
            คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ฯ มีการ
ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้งบประมาณของ
ทางหลักสูตรฯ  นอกจากนี้ได้มีการประชุมหลักสูตรฯ เพ่ือวางแผนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือให้
ได้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ตามที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 2564  เพ่ือให้มี
หน้าที่ในการจัดการบริหารหลักสูตรในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยทางคณะ
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กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีหน้าที่เกี่ยวกับ จัดท าแผนเพื่อจัดหาสื่อวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และพัฒนาห้องปฏิบัติการของ
หลักสูตรและ/หรือห้องปฏิบัติการร่วมของคณะให้ได้มาตรฐานและพร้อมใช้งาน โดยหลักสูต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ส่งตัวแทนของหลักสูตรฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 
1) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร 
วางแผน และจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการจัดการ
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนอีกด้วย  
2) เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
3) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการก าหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยและความเสียหายแก่ครุภัณฑ์
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือ
ควบคุมการใช้ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท่ีได้วางไว้ 
4) เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือท า
หน้าที่ก ากับ ดูแล ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือควบคุมการใช้ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับท่ีได้วางไว้ 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 

 มีการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรฯ ได้ส่งตัวแทน (คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ) เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และได้เข้าไปมีส่วนร่วมและ
บทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนของหลักสูตรฯ ดังนี้ 

 ประธานบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหารของทาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการแจ้งมายัง
หลักสูตรฯ เรื่องการจัดสรรครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ (บ ารุงการศึกษา)  ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ผ่านทางประธานบริหารหลักสูตรฯ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน/อาจารย์สุรัตน์สวดี แซ่แต้/
อาจารย์ดร.ภัชชนก รัตนกรปรีดา) ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์  ดร.จิตรวี  เชยชม) ได้รับการแต่งตั้ งเป็น
คณะกรรมการก าหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยและความเสียหายแก่ครุภัณฑ์ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ดูแล ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือ
ควบคุมการใช้ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับท่ีได้วางไว้  

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อาจารย์  ดร.จิตรวี  เชยชม) ได้รับกา รแต่งตั้ งเป็น

คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือท าหน้าที่

ก ากับ ดูแล ออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือควบคุมการใช้ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบ

ข้อบังคับท่ีได้วางไว้  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 168 
 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากผลการประเมินการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  พบว่าระบบการด าเนินงานของหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นั้น มีระบบการบริหารจัดการที่ดีอยู่แล้ว 
เนื่องจากเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดการและ
การด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และมีการบริหารจัดการในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ดังจะเห็นได้จากการจัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตในปีงบประมาณ 2565 ที่ทางหลักสูตรได้จัดหาวัสดุ
และครุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับรายวิชาในหลักสูตร และความต้องการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ  แต่เพ่ือให้การปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในปี 2565 ทางหลักสูตรฯ จะเพ่ิมการท างานและการ
เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
หลักสูตรฯ ได้มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของหลักสูตรฯ ดังจะเห็นได้จากวัสดุและ
ครุภัณฑ์ที่ทางหลักสูตรฯ ได้จัดสรรในปีงบประมาณ 2565 ที่ตรงและมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
          แม้ว่าในปีการศึกษา 2554 ทางหลักสูตรฯ ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 
2  ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ทางอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ก็ยังได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพ่ือให้ได้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ  
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1-1-01 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.1-1-02 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.1-1-03 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
6.1-1-04 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยและเสียหายแก่ครุภัณฑ์ 
6.1-1-05 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
6.1.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
ประเด็นเป้าหมาย :  

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของ covid – 19 ท าให้มหาวิทยาลัยมีการประกาศ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบ online ตลอดปีการศึกษา ท าให้หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการ
เรียนการสอนตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ทางหลักสูตรฯ ยังคงมีการเตรียมความพร้อมของ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งด้านกายภาพ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
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ต่าง ๆ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกรวมถึงทรัพยากรที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ เช่น หนังสือ ต ารา เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และฐานข้อมูลเพ่ือการค้นคว้า 
ฯลฯ ในปริมาณที่เพียงพอ มีความทันสมัย และมีคุณภาพพร้อมใช้งานเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
กลับมาเรียนแบบ onsite เมื่อสถานการณ์การระบาดของ covid – 19 ดีขึ้น 
ผลการด าเนินงาน :  

 มีระบบ มีกลไก 
ในปีการศึกษานี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์
ผู้สอนได้มีการใช้ช่องทาง online ส าหรับการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ โดยมีการวางแผนในแต่ละด้านดังนี้  
   1. สิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และระบบโสตทัศนูปกรณ์) 
              1.1 โปรแกรมส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนได้มีการน าโปรแกรม 
Google classroom/ Google meet มาใช้จัดการเรียนการสอน online กับนักศึกษา 
             1.2 ระบบโสตทัศนูปกรณ์การเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์พกพา ไมโครโฟน ปากกา
อิเลคทรอนิคส์ หูฟัง  ทางหลักสูตรฯ รวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการส ารวจความ
ต้องการใช้อุปกรณ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้หากเกิดปัญหาในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน อาจารย์ผู้สอนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่จากศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ หรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้โดยตรง เพ่ือช่วยตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ หากระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ดังกล่าวเสียหายหรือไม่สามารถใช้การได้ อาจารย์ผู้สอนสามารถขอรับการสนับสนุน
คอมพิวเตอร์พกพาจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หรือจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือขอใช้เครื่องส ารองเป็นการชั่วคราวก่อนได้ จนกว่าระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ดังกล่าวจะได้รับการแก้ไข (ซ่อมหรือซื้อใหม่) จนแล้วเสร็จ  
             1.3 หลักสูตรยังได้รับการสนับสนุนจากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลาในการสนับสนุนงบประมาณ และสถานที่ให้หลักสูตรฯ จัดตั้ง รพ.สต.จ าลอง ณ ชั้น 1 
อาคาร 10 ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยในการนี้ทางหลักสูตร ได้
เตรียมการโดยการสั่งซื้อครุภัณฑ์ส าหรับน ามาใช้ใน รพ.สต.จ าลอง ไม่ว่าจะเป็นหม้อต้มเครื่องมือ  
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล เป็นต้น ส าหรับ รพ.สต.
จ าลอง ทางหลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างในปี 2565 ซึ่งทางหลักสูตรคาดว่า
นักศึกษาจะได้รับประโยชน์ในการเป็นสถานที่ฝึกของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 2. สิ่งสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ  
               *** ส าหรับประเด็นหัวข้อนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ ทางหลักสูตรฯ ก็ยังมีการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการกลับมาเรียนแบบ 
onsite เมื่อสถานการณ์ปกติ***  
                    อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนมีการส ารวจความต้องการวัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยให้อาจารย์แต่ละท่านระบุชนิด จ านวน 
และคุณลักษณะเฉพาะ เสนอมายังหลักสูตร เพ่ือพิจารณาจัดท าแผนขอตั้งงบประมาณส าหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสนอผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือส่งต่อให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลาพิจารณา หลังจากที่งบประมาณผ่านการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาแล้ว ทาง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะแจ้งกลับมาที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับที่ชัดเจน ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจเช็คพัสดุและครุภัณฑ์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน เพ่ือตรวจเช็คปริมาณ ความพร้อมและสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดระบบการเบิก-จ่ายวัสดุโดยการให้อาจารย์ผู้สอนลงบันทึกการเบิก-จ่ายวัสดุท า
ให้ง่ายต่อการตรวจสอบและเช็คยอดคงเหลือ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดหาเพ่ิมเติมและ
ทดแทน ส่วนการเบิกใช้งานครุภัณฑ์ อาจารย์ผู้สอนสามารถท าบันทึกข้อความแจ้งความประสงค์จะใช้
ครุภัณฑ์มายังหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลังจากนั้นทาง
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจะจัดตารางการเบิกครุภัณฑ์ไว้ 
เพ่ือให้อาจารย์สามารถเบิกไปใช้งานได้โดยไม่ซ้ าซ้อนกัน  และต้องลงลายมือชื่อรับคืนไว้เป็นหลักฐาน
เพ่ือง่ายต่อการติดตาม และหากพบวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ เสียหายหรือช ารุดไม่สามารถใช้
งานได้  ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดตั้งงบประมาณค่าซ่อมบ ารุงไว้เพ่ือการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวไว้  โดยสามารถแจ้งผ่านแบบฟอร์มขอซ่อมครุภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แต่หากวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์นั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้หรือไม่คุ้มค่ากับการซ่อม ทางหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจะด าเนินการแทงจ าหน่ายโดยแจ้งผ่าน
แบบฟอร์มตารางสรุปรายการครุภัณฑ์ที่จะด าเนินการแทงจ าหน่ายรวมทั้งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้
เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนจัดหาครุภัณฑ์นั้นในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป นอกจากนี้หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังสามารถขอสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์จากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้อีกด้วย 
 3. สิ่งสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (หนังสือ ต ารา 
เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ)   
             หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดหาและอ านวยความสะดวกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ใ ห้ แ ก่ อ า จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ใ น ห ลั ก สู ต ร  โ ด ย ก า ร ส ร้ า ง ช่ อ ง ท า ง ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ 
http://arit.skru.ac.th/arit/IntroForm_Index.php ให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข้าแจ้ง
รายชื่อหนังสือ ต ารา เอกสาร สื่อ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร 
รวมทั้งจัดให้มีการอบรมการสืบค้นแหล่ง/ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้ง
ผ่านมายังหลักสูตรตลอดจนผ่านทางเว็บไซต์ http://arit.skru.ac.th/arit/index3.php ของส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ได้ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ที่ไปเข้าร่วมอบรม สัมมนา น าเสนอผลงาน
วิชาการหรือพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ น าเอกสารประกอบการอบรมหรือเอกสารบทความวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา มอบเข้าสู่ห้องสมุดของหลักสูตรฯ เพ่ือเพ่ิมแหล่ง
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ น าส่ง
หนังสือทางวิชาการหรือวารสารมาสนับสนุนเพิ่มเติม 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
        ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้   

 มีการประเมินกระบวนการ 
          ในปีการศึกษา 2564  ที่ผ่านมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
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ชุมชน มีการประเมินผลการด าเนินการจัดระบบบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีปริมาณ
เพียงพอและมีคุณภาพพร้อมใช้งาน  โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. สิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และระบบโสตทัศนูปกรณ์)   
              1.1 อาจารย์ผู้สอนได้มีการน าโปรแกรม Google classroom/ Google meet มาใช้
จัดการเรียนการสอน online กับนักศึกษา 
             1.2 อาจารย์ผู้สอนได้รับโสตทัศนูปกรณ์การเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์พกพา 
ไมโครโฟน ปากกาอิเลคทรอนิคส์ หูฟัง  ที่เพียงพอกับความต้องการเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  
              1.3 มีการปรับปรุง รพ.สต.จ าลอง ณ ชั้น 1 อาคาร 10 ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในปัจจุบัน  

2. สิ่งสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
*** ส าหรับประเด็นหัวข้อนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
ทางหลักสูตรฯ ก็ยังมีการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการกลับมาเรียนแบบ 
onsite เมื่อสถานการณ์ปกติ*** 

                      ในปีงบประมาณ 2565 ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน มีการด าเนินการจัดหาและจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
โดยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนได้ครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการ
สอนเพ่ิมเติมจากปีงบประมาณ 2560-2564  มาหลายชิ้น ดังนี้ 
รายละเอียดงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

ล าดับ รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

การใช้ประโยชน์ 

1.  กล้องถ่ายรูป 1 ตัว 20,000 อุปกรณ์ส านักงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเรียนการ
สอนของอาจารย์ 

2.  เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
โน้ตบุ๊ก 

1 เครื่อง 16,000 อุปกรณ์ส านักงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเรียนการ
สอนของอาจารย์ 

3.  เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
ส านักงาน 

4 เครื่อง 64,000 อุปกรณ์ส านักงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเรียนการ
สอนของอาจารย์ 

4.  เครื่องส ารองไฟ 7 เครื่อง 21,700 อุปกรณ์ส านักงานเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเรียนการ
สอนของอาจารย์ 
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รายละเอียดงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ รายการ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

การใช้ประโยชน์ 

1.  เครื่องส ารองไฟ 2 เครื่อง 6,400 อุ ป ก ร ณ์ ส า นั ก ง า น เ พ่ื อ
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนของอาจารย์ 

2.  เครื่องช่วยหายใจชนิด
มือบีบ 

3 เครื่อง 9,000 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ
รายวิชาการบริบาลปฐมภูมิ
เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 

3.  เ ป ล เ ค ลื่ อ น ย้ า ย
ผู้บาดเจ็บอเนกประสงค์ 

2 ชุด 52,000 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ
รายวิชาการบริบาลปฐมภูมิ
เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 

4.  เ ฝื อกดามคอ -ผู้ ใ หญ่ 
ปรับระดับได้ 16 ระดับ 

2 ตัว 3,600 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ
รายวิชาการบริบาลปฐมภูมิ
เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 

5.  หุ่นกู้ชีพผู้ใหญ่  1 ชุด 30,000 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ
รายวิชาการบริบาลปฐมภูมิ
เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 

6.  เฝือกสั ง เคราะห์ตาม
แขน – ขา 

5 ชุด 37,500 การปฐมพยาบาลและการ
ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ
รายวิชาการบริบาลปฐมภูมิ
เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 

7.  เ ค รื่ อ ง คอม พิ ว เ ตอร์
ส านักงาน 

4 เครื่อง 88,000 อุ ป ก ร ณ์ ส า นั ก ง า น เ พ่ื อ
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนของอาจารย์ 

8.  โมเดลอาหารหลัก 5 
หมู่ 
 

1 ชุด 6,000 อาห ารและ โภชนากา ร
ส าหรับงานสาธารณสุข 

9.  โมเดลธงโภชนาการ 1 ชุด 15,000 อาห ารและ โภชนากา ร
ส าหรับงานสาธารณสุข 

10.  เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ 1 เครื่อง 9,000 อุ ป ก ร ณ์ ส า นั ก ง า น เ พ่ื อ
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนของอาจารย์ 
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ล าดับ รายการ จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา 
(บาท) 

การใช้ประโยชน์ 

11.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
แบบ network 

1 เครื่อง 12,000 อุ ป ก ร ณ์ ส า นั ก ง า น เ พ่ื อ
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนการสอนของอาจารย์ 

 
รายละเอียดงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ รายการ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

การใช้ประโยชน์ 

1.  เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์

ส าหรับงานประมวลผล 

2 เครื่อง 44,000 อุปกรณ์ส านักงานเพ่ืออ านวย

ความสะดวกในการเรียนการ

สอนของอาจารย์ 

2.  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 1 เครื่อง 7,900 อุปกรณ์ส านักงานเพ่ืออ านวย

ความสะดวกในการเรียนการ

สอนของอาจารย์ 

3.  หุ่นจ าลองฝึกท าคลอด

และฝึกเย็บพร้อมท ารก 

และอุปกรณ์ดันศีรษะ

เด็กแบบครึ่งตัว 

1 ตัว 110,000 การปฐมพยาบาลและการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ

รายวิชาการบริบาลปฐมภูมิ

เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 

4.  หม้อต้มเครื่องมือ 

 

 

 

 

1 เครื่อง 13,000 การปฐมพยาบาลและการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ

รายวิชาการบริบาลปฐมภูมิ

เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 

5.  รถเข็นท าแผล 1 คัน 12,800 การปฐมพยาบาลและการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ

รายวิชาการบริบาลปฐมภูมิ

เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 

6.  กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 

ตา 

1 เครื่อง 35,000 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

เพ่ืองานสาธารณสุข 

7.  ชั้นวางของ เครื่องมือ/

อุ ป ก ร ณ์ ป ฏิ บั ติ ง า น

ภาคสนาม 

1 ชุด 50,000 อุปกรณ์ส าหรับการออกฝึก

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

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

การใช้ประโยชน์ 

1. กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 

ตา  

1 เครื่อง 32,500 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

และโรคในงานสาธารณสุข

ชุมชน 

2. เครื่องวัดองค์ประกอบใน

ร่างกาย 

5 เครื่อง 52,500 การปฐมพยาบาลและการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการ

บ ริ บ า ล ป ฐ ม ภู มิ เ พ่ื อ ง า น

สาธารณสุขชุมชน 

3. เครื่ องตรวจวัดระดับ

น้ าตาลในเลือด 

4 เครื่อง 12,200 การปฐมพยาบาลและการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ

รายวิชาการบริบาลปฐมภูมิ

เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 

4. โทรทัศน์ LED  1 เครื่อง 17,990 อุปกรณ์ส าหรับการออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

5. เครื่องวัดความดันชนิด

ปรอทแบบตั้งโต๊ะ 

5 เครื่อง 25,000 การปฐมพยาบาลและการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ

รายวิชาการบริบาลปฐมภูมิ

เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 

6. หูฟังแพทย์ 10 เครื่อง 65,000 การปฐมพยาบาลและการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ

รายวิชาการบริบาลปฐมภูมิ

เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 

7. หุ่นจ าลองการฝึกฉีดยา

เข้ ากล้ าม เนื้ อส่ วนต้น

แขน 

2 ตัว 50,000 การปฐมพยาบาลและการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ

รายวิชาการบริบาลปฐมภูมิ

เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 

8. วิทยุสื่อสาร  12 เครื่อง 34,800 อุปกรณ์ส าหรับการออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 
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รายละเอียดงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ รายการ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

การใช้ประโยชน์ 

1.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์  1 เครื่อง 54,000 อุปกรณ์ส าหรับการออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

2.  เ ค รื่ อ ง คอม พิ ว เ ตอร์

โน๊ตบุ๊ค 

5 เครื่อง 110,000 อุปกรณ์ส าหรับการออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3.  จ อ แ ส ด ง ภ า พ

คอมพิวเตอร์ 

1 เครื่อง 4,000 อุปกรณ์ส าหรับการออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4.  เครื่องส ารองไฟฟ้า 5 เครื่อง  125,000 อุปกรณ์ส าหรับการออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

5.  โทรทัศน์ LED 1 เครื่อง 36,000 อุปกรณ์ส าหรับการออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

6.  เครื่องปั่นเลือด 1 เครื่อง 70,000  การปฐมพยาบาลและการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ

รายวิชาการบริบาลปฐม

ภูมิเ พ่ืองานสาธารณสุข

ชุมชน 

7.  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่

ข่าย 

1 เครื่อง 130,000 อุปกรณ์ส าหรับการออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

(รพ.สต จ าลอง) 

8.  เ ค รื่ อ ง คอม พิ ว เ ตอ ร์

ส าหรับงานประมวลผล 

3 เครื่อง 90,000 อุปกรณ์ส าหรับการออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

(รพ.สต จ าลอง) 

9.  เครื่องส ารองไฟฟ้า 1 เครื่อง 12,000 อุปกรณ์ส าหรับการออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

(รพ.สต จ าลอง) 

10.  เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 9,000 อุปกรณ์ส าหรับการออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

(รพ.สต จ าลอง) 
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รายละเอียดงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2565 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ล าดับ รายการ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคา 
(บาท) 

การใช้ประโยชน์ 

1.  เครื่องส ารองไฟฟ้า  5 เครื่อง 12,000 อุปกรณ์ส าหรับการออก

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

(รพ.สต จ าลอง) 

2.  หุ่ นกล้ าม เนื้ อครึ่ ง ตั ว

พร้อมเพศชายและเพศ

หญิงสับเปลี่ยนกันได้ 

1 ตัว 143,000 กายวิภ าคศาสตร์ และ

สรีรวิทยา 

3.  เครื่องวัดความดันชนิด

ปรอท 

2 เครื่อง 4,400 การปฐมพยาบาลและการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ

รายวิชาการบริบาลปฐม

ภูมิเ พ่ืองานสาธารณสุข

ชุมชน 

4.  เครื่องวัดความดันชนิด

อัตโนมัติ 

4 เครื่อง  10,000 การปฐมพยาบาลและการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ

รายวิชาการบริบาลปฐม

ภูมิเ พ่ืองานสาธารณสุข

ชุมชน 

5.  หุ่นฝึกท า CPR 1 เครื่อง 20,000 การปฐมพยาบาลและการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ

รายวิชาการบริบาลปฐม

ภูมิเ พ่ืองานสาธารณสุข

ชุมชน 

6.  หูฟังทางการแพทย์ 4 ชุด 10,000  การปฐมพยาบาลและการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ

รายวิชาการบริบาลปฐม

ภูมิเ พ่ืองานสาธารณสุข

ชุมชน 

7.  เ ค รื่ อ ง ก ร ะตุ กหั ว ใ จ

ไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) 

1 เครื่อง 65,000 การปฐมพยาบาลและการ

ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และ

วิชาการบริบาลปฐมภูมิ

เพ่ืองานสาธารณสุขชุมชน 
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8.  เครื่องวัดระดับแสง 5 เครื่อง 17,500 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

9.  เครื่องวัดเสียง 5 เครื่อง 18,500 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

10.  เครื่องวัดความหวาน 1 เครื่อง 12,000 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

11.  เครื่องวัดค่าความเค็ม 1 เครื่อง 12,000 อนามัยสิ่งแวดล้อม 

 
นอกจากนี้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตยังสามารถขอสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์จาก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อีกด้วย  เช่น กรณีที่หลักสูตรฯ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
ทางหลักสูตรได้ยืมวัสดุและอุปกรณ์เพ่ิมเติมมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แม้ว่าหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจะได้รับการจัดสรรสิ่งสนับสนุนด้านวัสดุ
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในแต่ละปีการศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่ก็พบว่ายังไม่สามารถจัดสรรวัสดุอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ตามที่อาจารย์แต่ละท่านต้องการได้ทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีงบประมาณที่จ ากัดและครุภัณฑ์แต่ละชิ้นมีราคาค่อนข้างสูง  

3. สิ่งสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  (หนังสือ 
ต ารา เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ) 

เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาต้องศึกษาทาง online จึงท าให้นักศึกษาได้
เรียนรู้และใช้งานทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เช่น หนังสือ ต ารา เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ และ
สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในรูปแบบ online มากขึ้น ทางอาจารย์ผู้สอนได้มีการแนะน าช่องทางในการ
เข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลายให้แก่นักศึกษา ท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจในเรื่องสิ่งอ านวยความ
สะดวกและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยสะท้อนผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ  

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากผลการประเมินการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้ 

1. สิ่งสนับสนุนด้านกายภาพ (ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และระบบโสตทัศนูปกรณ์) 
 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ online ทางอาจารย์ผู้สอนได้รับการสนับสนุน

ทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนจากท้ังหลักสูตรฯ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง
นักศึกษาสามารถเข้าถึงทรัพยากร online ได้อย่างเท่าเทียมจึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนด้าน
กายภาพ 
            2.  สิ่งสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ  

จากการรับฟังปัญหาในปีการศึกษา 2563  แม้ว่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนจะได้รับการจัดสรรสิ่งสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในแต่
ละปีการศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่ก็พบว่ายังไม่สามารถจัดสรรวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ตามที่อาจารย์แต่ละ
ท่านต้องการได้ท้ังหมด ดังนั้นหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนได้มีการ
ประชุมเพ่ือจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนประจ าปีงบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความส าคัญของการ
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 178 
 

3. สิ่งสนับสนุนด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
              จากการรับฟังปัญหาในปีการศึกษา 2563 ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ 
ต ารา เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิกส์ที่ทันสมัยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา ทางหลักสูตร
จึงได้แนะน าแหล่งทรัพยากรให้แก่นักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน สอดคล้องกับการที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนโดย
การสมัครสมาชิกในแหล่งทรัพยากร online มากยิ่งขึ้น  

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
หลักสูตรได้มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนเพ่ิม
มากขึ้นเป็นล าดับ 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ใน
ปริมาณที่เพียงพอ มีความทันสมัย และมีคุณภาพพร้อมใช้งานในการเรียนการสอนแบบ online  และมีการ
เตรียมพร้อมส าหรับการกลับมาเรียนแบบ onsite เมื่อสถานการณ์การระบาดของ covid – 19 ดีขึ้น  ) ดังจะ
เห็นได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์จากการประสบความส าเร็จของนักศึกษาและสร้างชื่อเสียงให้กับ
หลักสูตร ในการเรียนรู้จนได้รับรางวัล ได้แก่ นักศึกษาได้รับรางวัลคนดี ศรีราชภัฏ ประเภทนักศึกษา 
รางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี 2564 รางวัลชนะเลิศ Thailand Online Leaders 
Conference จัดโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) 
ประจ าประเทศไทย และรางวัลบทความวิจัยดีเด่นอันดับที่ 3 ประเภทปากเปล่า เรื่อง ประสิทธิผลของ
การใช้น้ ามันปาล์มชุบเพื่อป้องกันแมลงวันตอมปลาระหว่างการตากแห้ง    
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1-2-01   แบบฟอร์มส ารวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ (หลักสูตรฯ) 
6.1-2-02  แบบฟอร์มส ารวจความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ (คณะฯ) 
6.1-2-03   แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (ผ่านเว็ป
ไซด)์ 
6.1-2-04   แบบฟอร์มเจ้ง/ซ่อมครุภัณฑ์ 
6.1-2-05   แบบฟอร์มแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.1-2-06   แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์และอุปกรณ์จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
6.1-2-07   แบบฟอร์มยืมครุภัณฑ์และอุปกรณ์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6.1-2-08   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
6.1-2-09   ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6.1-2-10   แบบส ารวจความต้องการวัสดุการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 
 
 
6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
          ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน 
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ผลการด าเนินงาน :  

 มีระบบ มีกลไก 
           หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนร่วมกับส านักวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วางแผนจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในภาพรวมส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา โดยออกแบบให้
ไปท าแบบประเมินผ่านเว็บไซต์ เพ่ือให้ง่ายในการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูล 
 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
            หลักสูตรด าเนินการแจ้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาเข้าไป
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ผ่านทางเว็บไซต์ https://passport.skru. 
ac.th/evaluate/ 

 มีการประเมินกระบวนการ 
               ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564  
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.84  
เมื่อน าคะแนนประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มา
วิเคราะห์ พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ดังกราฟ)  
 

 
 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.61   เมื่อน าคะแนน
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาวิเคราะห์ พบว่ามี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ดังกราฟ)  
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 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
             หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในปี
การศึกษา 2563 และต้นปีการศึกษา 2564  โดยจากการรวบรวมข้อมูล พบว่าอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ และนักศึกษาไม่พบปัญหาทางด้านสิ่งสนับสนุนไว้ ด้านกายภาพ  ด้านวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ต่างๆ  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  เนื่องจากในปี 
2564 เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ online ท าให้นักศึกษามีความเห็นว่าการเข้าถึง
ทรัพยากรทาง online มีความสะดวกและเท่าเทียมกัน แต่ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ ยังคงมีการวางแผน
ปรับปรุง เพ่ิมเติม พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็นของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา โดยมีการปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

 หลักสูตรฯ ได้มีการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2565   

 หลักสูตรฯ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส ารวจเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่
ภายในคณะ ฯ เพื่อให้แต่ละหลักสูตรฯ สามารถใช้ครุภัณฑ์ภายในคณะได้ตามความต้องการ 

 หลักสูตรฯ ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการสนับสนุนการเป็นหน่วย
สังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม และหน่วยฝึกภาคปฏิบัติ และเพ่ือเป็นการควบคุมมาตรฐานและ
คุณภาพของหน่วยสังเกตการณ์และหน่วยฝึกภาคปฏิบัติ ทางหลักสูตรฯ ได้ก าหนดข้อก าหนด
ในเชิงคุณภาพของหน่วยสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม หน่วยฝึกภาคปฏิบัติ ครูพ่ีเลี้ยง และ
อาจารย์นิเทศก์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจส่งนักศึกษาไปฝึกฯ (ก าหนดไว้อย่างชัดเจน
ใน มคอ.2) ดังนี้ การเลือกสถานประกอบการที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็นไป
ตามการเสนอของนักศึกษาเอง โดยเลือกจากบัญชีสถานประกอบการที่เป็นหน่วยฝึกที่
หลักสูตร จัดท าเตรียมไว้ให้นักศึ กษาเลือก ทั้ งนี้ ให้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดบริการสาธารณสุขชุมชนและรายวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนร่วมกัน และมีผ่านมติเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ก่อนเสนอไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ืออนุญาตให้

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

2560 2561 2562 2563 2564 

คะแนนประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ของนักศึกษา  
ประจ าปี 2560-2564 
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นักศึกษาออกฝึก ณ หน่วยฝึกนั้น ๆ ได้ สถานประกอบการที่เป็นหน่วยฝึกประสบการณ์
วิชาชีพจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีการด าเนินงานด้านการให้บริการสาธารณสุข หรือด าเนินงาน
พัฒนาสุขภาพแก่ประชาชนหรือสมาชิก มีพ้ืนที่รับผิดชอบและมีประชากรเป้าหมายส าหรับ
การให้บริการที่ชัดเจน หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร โดยต้องไม่อยู่ในบัญชีรายการห้ามเป็นหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตร   
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดบริการสาธารณสุขชุมชนและ
รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ก าหนดแนวปฏิบัติในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนด และมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดบริการ
สาธารณสุขชุมชนและรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ด าเนินการ
ตามแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยงหลัก ซึ่งเป็นผู้ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา 
และเป็นคู่คิด (Mentor) ของนักศึกษา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน การ
ปฏิบัติงาน การสร้างปฏิสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ต้องเป็นบุคลากรในหน่วยฝึก 
หรือหน่วยบริหารการฝึกฯ นั้น ๆ  แต่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่สภา
การสาธารณสุขชุมชนออกให้และยังไม่หมดอายุ  ทั้งนี้จะมีครูพ่ีเลี้ยงร่วมจากทีมสหวิชาชีพ
ด้วยก็ได้ ตามที่ครูพ่ีเลี้ยงหลักเห็นสมควรจะก าหนดให้  อาจารย์นิเทศก์หลัก มีหน้าที่ให้
ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงาน ร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา ปลูกจิตส านึกให้เกิด
ความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพ ต้อง
มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท โดยต้องมีใบประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนที่สภาการ
สาธารณสุขชุมชนออกให้และยังไม่หมดอายุ กรณีที่ต้องมีอาจารย์นิเทศร่วม ก าหนดให้
อาจารย์นิเทศร่วม ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทในสาขาที่สัมพันธ์กัน หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือทางด้าน
สาธารณสุขชุมชน รวมถึงมีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ทั้งนี้ต้องผ่านการ
อบรมการเป็นอาจารย์นิเทศก์ร่วมของหลักสูตร และผ่านการเป็นอาจารย์นิเทศก์ร่วมเพ่ือ
ฝึกหัดและได้มีประสบการณ์ในออกท าการนิเทศนักศึกษาร่วมกับอาจารย์นิเทศก์หลักมาก่อน
อย่างน้อย 1 ปีการศึกษามาแล้ว 

 หลักสูตรยังได้รับการสนับสนุนจากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภฏัสงขลาในการสนับสนุนงบประมาณ และสถานที่ให้หลักสูตรฯ จัดตั้ง รพ.สต.จ าลอง ณ ชั้น 
1 อาคาร 10 ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยในการนี้ทาง
หลักสูตร ได้เตรียมการโดยการสั่งซื้อครุภัณฑ์ส าหรับน ามาใช้ใน รพ.สต.จ าลอง ไม่ว่าจะเป็น
หม้อต้มเครื่องมือ  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
เป็นต้น ส าหรับ รพ.สต.จ าลอง ทางหลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างในปี 
2565 

มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     หลักสูตรฯ ได้รับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
และหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดียิ่ง ดังจะเห็นได้จากการปรับปรุง/พัฒนาทางด้านสิ่งสนับสนุนมาก
ขึ้น (ดังแสดงในหัวข้อการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
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สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
      หลักสูตรวางแผนปรับปรุง เพ่ิมเติม พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และความจ าเป็นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษาให้ดีขึ้นตามล าดับ 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1-3-01  แบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
6.1-3-02  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
6.1-3-03  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
6.1-3-04  คูม่ือเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

6.1 สิ่ง
สนับสนุน
การเรียนรู้ 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

 
บรรลุ 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับจาก             
การเสนอแนะจากผู้ประเมิน 

 

ความเห็นของประธานหลักสูตร             
ต่อข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับ               

การเสนอแนะ 

 

การน าไปด าเนนิการเพื่อ                  
การวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

 

 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 
วันที่ส ารวจ .................................................................. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการ
ประเมิน 

 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

 

 
3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน  
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผล                  

การประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผล             
การประเมิน 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงใน
หลักสูตรจากผลการประเมิน 
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หมวดที ่7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูร 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้ามี)  ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา 

1) การปรับเปลี่ยนการบริหารงานหลักสูตรฯ ในช่วงปลายปี 2561 (1 
พฤศจิกายน 2561) ด้วยการยุบเลิกโปรแกรมวิชาฯ มาเป็นการ
บริหารงานที่หลักสูตรฯ แบบเต็มรูปแบบ ซึ่งผลดีคืออคติของ
ประธานโปรแกรมวิชาฯ ในอดีต ที่เคยมีต่อหลักสูตรฯ ได้หมด
อิทธิพลลง และงบประมาณที่ถูกจัดสรรมาด้วยวิธีคิดจากนักศึกษาที่
สังกัดในหลักสูตรฯ ก็จะได้ใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษาได้อย่างเมเม็ดเต็มหน่วยขึ้น อีกทั้งการบริหารด้วย
โปรแกรมวิชาฯ ในอดีตนั้นขาดการมีส่วนร่วมจากหลักสูตรฯ อาทิ 
การตัดสินใจโดยไม่เคยเรียกกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาฯ ประชุม 
(ไม่มีการประชุม และ/หรือ ไม่มีการแจ้งนัดประชุมมายังประธาน
หลักสูตร ส.บ. ในฐานะกรรมการฯ) ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าแผนงาน/
โครงการ การจัดท างบประมาณ การจัดท าค าขอสนับสนุนครุภัณฑ์ฯ 
หรือเรื่องใด ๆ ที่ เป็นการตัดสินใจในอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารโปรแกรมวิชาฯ แต่ในขณะนั้นประธานโปรแกรมวิชา
ฯ มีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเป็นผู้ท าหน้าที่เลขานุการให้ ซึ่งถ้าจะ
ขอให้ช่วยเหลืองานของหลักสูตรฯ นั้น จะต้องผ่านไปขอความ
อนุเคราะห์จากประธานโปรแกรมวิชาฯ มาก่อน ซึ่งมีอนุญาตให้น้อย
ครั้งมาก แต่ครั้นเมื่อได้ปรับมาเป็นการบริหารระดับหลักสูตรฯ เอง
แล้ว คณะฯ ได้เรียกตัวเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนฯ กลับไปประจ า
คณะฯ และได้สั่งให้ช่วยเหลือหลักสูตรฯ วันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 30 
นาทีโดยประมาณเท่านั้น จึงท าให้เกิดภาระงานกับกรรมการ
หลักสูตรฯ ที่มากเกินไป และหลักสูตรฯ แต่ละหลักสูตรก็มีภาระงาน
ไม่เท่ากันในส่วนต่างที่เป็นจ านวนนักศึกษา จ านวนแผนงานโครงการ
เพ่ือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา และประเภทของ
หลักสูตรที่เป็นทางวิชาชีพ 
2) ความล่าช้า ในการเปิดใช้ตึกใหม่ของคณะฯ ท าให้หลักสูตรฯ ต้อง
ชะลอการปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้อง LAB ทางวิชาชีพไปด้วย ท า
ให้ยังคงมี Feedback จากนักศึกษาในเรื่องดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง  
3) มีหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาชุมชนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา และได้รับความนิยมจากนักเรียน ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่มี
ความใกล้เคียงกันกับหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน แต่จาก
ข้อมูลการสัมภาษณ์นักศึกษารับเข้าใหม่ พบว่าในปัจจุบันยังไม่ใช่
หลักสูตรฯ ที่นักเรียนชอบที่จะเรียนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นใน
ปัจจุบันนี้ยังไม่ใช่หลักสูตรที่จะแบ่งฐานกลุ่มเป้าหมายในการเข้า
เรียน แต่ในอนาคตอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ หากนักพัฒนาสุขภาพ
ชุมชนปรับเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพเช่นเดียวกัน 
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4) การปรับแผนการเรียนของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ให้เหลือ
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ต่อ 1 ภาคเรียน ท าให้นักศึกษาที่เข้าเรียนแล้ว
ขอลาออก และที่จะสมัครใหม่ก็สอบถามประเด็นนี้ว่าได้ปรับเพ่ิม
กลับไปเหมือนเดิมให้แล้วหรือไม่ นั่นแสดงว่าจ านวนหน่วยกิตที่
ลงทะเบียนได้น้อย ท าให้นักศึกษาจบช้าไปจากหลักสูตร 4 ปี เป็น 5 
– 6 ปี  
5) การที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายทุ่มเทสรรพก าลังและทรัพยากรไปยัง
การตั้งคณะใหม่/หลักสูตรใหม่ เช่นคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นต้น 
หรือบางหลักสูตรฯ ที่เพ่ือแก้ไขปัญหาบางประการเช่นภาระงานของ
อาจารย์ที่ไม่ประจ าหลักสูตรใด ๆ แต่ไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด/
ชุมชนท้องถิ่น/สังคม จริง ๆ ท าให้หลักสูตรฯ ซึ่งขาดแคลนอาจารย์ที่
มีคุณวุฒิตรง ไม่ได้รับการสนับสนุนไปตามที่มีบันทึกฯ ร้องขอไป
ตามระบบราชการแล้ว รวมถึงอาจารย์ประจ าที่มีอยู่ก็ต้องแบก
รับภาระงานที่เกินกว่าก าลังบางคนก็ยังไม่ได้บรรจุเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ท าให้ขาดขวัญและก าลังใจ อีกทั้งทรัพยากรทางการ
บริหารอ่ืน ๆ ทั้งหมดที่สนับสนุนมายังหลักสูตรฯ ก็ไม่สอดคล้องกับ
ปัจจัยน าเข้าทางการบริหารที่มากจากหลักสูตรฯ 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน 
(ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

1) การน าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยระบบใหม่ (Thai University Central 
Admission System: TCAS) มาใช้ ของสมาคมที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ท าให้นักเรียนสามารถเลือก
เรียนได้ตามที่ตนถนัด และตัดสินใจได้หลายครั้งจนกว่าตัวเอง
จะม่ันไจ และฝ่ายหลักสูตรก็สามารถคัดเลือกนักเรียนได้ถูกตาม
ความต้องการเรียนที่แท้จริง ท าให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ดีขึ้น 
2) สภาวิชาชีพ “สภาการสาธารณสุขชุมขน” เริ่มมีบทบาทใน
การออกกฎระเบียบ ประกาศ และ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็น
กฎหมายลูกของพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พุทธศักราช 2556 นอกจากจะเป็นโอกาสอันดีที่ท าให้นักเรียน
สนใจที่จะมาเรียนในหลักสูตรฯ ซึ่งสภาฯ ได้รับรองให้แล้ว แต่
ส่วนหนึ่งก็ท าให้หลักสูตรฯ ต้องปรับตัวและพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ท าให้เป็นภาระที่หนักของ
คณาจารย์ทั้ง ๆ ที่จ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาและ
ภาระงานบริหารหลักสูตรฯ อยู่แล้ว 
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หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนการด าเนนิงาน ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการเรียนการสอน
เพิ่มเติม 

กันยายน 2565 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

จัดท าแผนงานโครงการสอนปรับพื้นฐานความรู้ให้กับ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 

มิถุนายน - กรกฎาคม 
2564 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ร่วมกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ให้
นักศึกษามีเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เช่น การศึกษาดู
งาน การศึกษาชุมชน 

เมษายน 2565 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร  
และอาจารยผ์ู้สอน 

ส ารวจระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  พฤษภาคม - มิถุนายน 
2565 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

 
2. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

แผนจัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส าหรับใช้
ในการเรียนการสอน
เพิ่มเติม 

30 กันยายน 2564 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอาจารย์
ผู้สอน และ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

ส าเร็จ 
 

แผนจัดตั้ง
งบประมาณเพิ่มเติม
ในการเชิญวิทยากร
หรือผู้เชี่ยวชาญฯ 

30 กันยายน 2564 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ 

ส าเร็จ 
 

 
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชา
เลือก)  

ด้วยในปัจจุบันสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรฯ ได้
ก าหนดให้หลักสูตรฯ ต้องมีจ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1,500 ชั่วโมง 
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ซึ่งถึงแม้ว่าที่ผ่านมาหลักสูตรจะได้จัดให้นักศึกษาได้ออกสังเกตการณ์ในระหว่างปิดภาคเรียนอยู่แล้วทุกชั้นปี 
แต่ก็ไม่เพียงพอ และไม่ได้ถูกนับไว้ให้ปรากฏในใบรายงานผลการเรียน หลักสูตรฯ จึงได้มีมติในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ให้ทบทวนเร่ืองนี้ และเมื่อได้ทบทวนแล้ว สรุปได้แนวทางใน 2 ประเด็นคือ 
เพิ่มรายวิชาการออกสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมในการจัดบริการสุขภาพชุมชน ระยะที่ 1 2 3 4 5 6 และ 7 
(90) ที่ไม่นับหน่วยกิต จ านวน 7 รายวิชา แต่จัดชุดวิชาเสมือนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าไปใน
โครงสร้างของหลักสูตร และให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน ตามล าดับชั้นปี จะได้จ านวนชั่วโมงรวม
ทั้งสิ้น 630 ชั่วโมง เม่ือนับรวมกับที่มีอยู่แล้วในหลักสูตรฯ เดิมก็จะครบถ้วนตามข้อก าหนด และ 2) คือการ
ปรับรายวิชาที่มีอยู่แล้วให้มีคาบปฏิบัติการทดแทบคาบบรรยาย ซึ่งประเด็นหลังจะท าให้เพิ่มภาระแก่
อาจารย์ผู้สอน คณะฯ และมหาวิทยาลัยด้วย 

3.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด เนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา)  

 1) ทบทามวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ช่วยเติมเต็มประสบการณ์นักศึกษาในรายวิชาที่
อาจารย์ผู้สอนไม่มีประสบการณ์ตรงส าไหรับทักษะที่จ าเป็นต้องใช้ในวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

2) ชี้แจงและแนะน าให้อาจารย์ผู้สอนออกแบบและจัดกาเรียนการสอนโดยให้เน้นการจัดการ
เรียนการสอนที่ให้นักศึกษามีเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เช่น การศึกษาดูงาน การศึกษาชุมชน การจัดการ
เรียนการสอนแบบเชิงรุก และการจัดการเรียนการสอนเชิงพุทธิปัญญาเพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดสร้างสรรค์ใน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 

3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
1) ขอสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนจากคณะฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อประจ า

หลักสูตรฯ แบบเต็มเวลา เพื่อแบ่งเบาภาระงานทางการจัดการในการสนับสนุนภารกิจหลักของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ต้องท างานสนับสนุนทุกอย่างเองด้วย โดยให้พิจารณาเป็นพิเศษจากข้อมูลพื้ นฐานในการ
บริหารหลักสูตรจากปริมาณงานและจ านวนนักศึกษา 

2) จัดให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ออกฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมในหน่วย
บริการสาธารณสุขจริง ๆ เพิ่มเติม ในหน่วยบริการประเภทต่าง ๆ เช่น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน/ภาคประชาชน นอกเหนือจากที่ส่งเสริมให้พัฒนาตนเอง
ด้วยการฝึกอบรมแล้ว โดยเน้นเนื้อหาที่สนใจให้สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน 
 

4. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2565 
แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเนน้การจัดการเรียนการ
สอนที่ให้นักศึกษามีเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง เช่น 
การศึกษาดูงาน การศึกษาชุมชน การจัดการเรียนการ
สอนแบบเชงิรุก และการจัดการเรียนการสอนเชิงพุทธิ
ปัญญาเพื่อให้นักศึกษามีแนวคิดสร้างสรรค์ในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมทางวชิาชพีการสาธารณสุข
ชุมชน 

30 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

จัดตั้งและพฒันาศูนยป์ฏิบัติการทางวชิาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนในชุมชน (CPH Professional 
Community LAB) 

31 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
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แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรฯ ท าความร่วมทางวชิาการระหว่าง

สถาบนัในลักษณะ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย (ทม.เขารูปช้าง ทต.
พะวง ทต.เกาะแต้ว อบจ.สงขลา รพ.สงขลา สสอ.
เมืองสงขลา สสอ.หาดใหญ่ สสจ.ตรัง สสจ.สตูล สสจ.
สงขลา สสจ.พัทลุง ทม.สงขลา รพ.ธัญญารักษ์สงขลา 
ศวพถ.ภาคใต้ ศอ.บต. เครือข่ายสินธ์แพรทอง จ.
พัทลุง อบต.ทุ่งหวัง จ.สงขลา อบต.หนองธง จ.พัทลงุ 
ชมรมศิษย์เก่า สา’สุข มรภ.สงขลา ชมรมครูพี่เลี้ยง
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา และ
สภาการสาธารณสุขชุมชน) 

31 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา 

หลักสูตรฯ จัดตั้งและพฒันาห้องปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ (Professional LAB Room) ในอาคารเรียน 
อาคาร 8 ดังนี ้

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

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

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

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

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

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

30 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ และ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

จัดตั้งเป็นทีท่ าการสภาวชิาชีพการสาธารณสุข
ชุมชนส่วนหน้า ประจ าภาคใต้ โดยให้มีศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่องทางวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน/ศูนยว์ิจัย
และพัฒนานวัตกรรมทางวชิาชพีการสาธารณสุข
ชุมชน โดยร่วมมือกับสภาการสาธารณสุขชุมชน เพื่อ
รับมอบอ านาจจากสภาฯ /ท างานร่วมกับสภาฯ ใน
การจัดบริการและพฒันาวิชาการแก่เครือข่ายสมาชิก
ในส่วนภาคใต้  

30 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ

มหาวิทยาลยัราชภัฏ
สงขลา 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการน าแนวคิด
ปัญญาประดิษฐ์มาปรบัใช้ในการเรียนการสอนเพื่อ
การพัฒนานักศึกษาให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงแบบ
ฉับไวและส าหรับการพัฒนาวชิาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน 

31 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 
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แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าแผนงานโครงการสอนปรบัพื้นฐานความรู้

ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 
มิถุนายน – กรกฎาคม

2565 
คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ และ 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการเรียนการ

สอนเพิ่มเติม 
30 กันยายน 2566 คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ และ 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
 

ตารางรายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่น 
1 มีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ และ

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
2. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุขมาก่อน จ านวน 2 คน 

ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางที่สภาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนก าหนดไว้ในแผนฯ ของสภาฯ และร่าง มคอ.1 
ที่ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุข
มาก่อนไม่น้อยกว่า 2 ใน 5 คน 

3. มีการวางระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของ
อาจารย์ โดยการก าหนดแผนพัฒนาตนเองด้านคุณวุฒิ ทั้งหลักสูตรเฉพาะทาง การศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก ตลอดจนแผนพัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ 

4. มีการวางระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีท าวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการด าเนินงานของคณะฯในภาพรวมให้การสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนวิจัย จากคณะฯ 
ประกอบด้วย การจัดหาแหล่งทุนวิจัย การจัดสรรทุนวิจัย การพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย 

5. มีระบบการรับนักศึกษาที่ชัดเจน มีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะ
ของหลักสูตร ท าให้ได้นักศึกษาที่สอดคล้องต่อความต้องการของหลักสูตร ประกอบกับหลักสูตรฯ มีการ
ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่มีความโปร่งใส ชัดเจนและมีเครื่องมือที่มีคุณภาพในการคัดเลือกนักศึกษา ท า
ให้ทางหลักสูตรฯ ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะเรียน 
มีเวลาเรียนเพียงพอ  

6. มีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาที่หลายหลาย 
เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในระหว่างการศึกษาได้อย่างมีความสุขและมีศักยภาพในการเรียนเพื่อ
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

7. มีการประชาสัมพันธ์ที่มีความเข้มแข็ง โดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษารุ่นพี่ที่ก าลังศึกษาอยู่
กลับไปประชาสัมพันธ์และแนะน าหลักสูตรที่โรงเรียนเก่าของนักศึกษา  

8. หลักสูตรฯ ได้รับการยอมรับจากชุมชนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ผ่านการลงพื้นที่ของคณาจารย์และ
นักศึกษาไปท ากิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมบริการวิชาการ ให้กับชุมชน ตลอดต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลาย
ปี ส่งผลให้ชุมชนเกิดการยอมรับ และไว้วางใจต่อตัวหลักสูตร ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในหลักสูตร  

9. มีคณะกรรมการนักศึกษาฝ่ายต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการจัดการบริหารหลักสูตรร่วมกับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน ท าให้การท างาน
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ของหลักสูตรคล่องตัวขึ้น มีการจัดกิจกรรมสอดคล้องตามความต้องการของนักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

10. มีระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อควบคุม ติดตาม และให้การช่วยเหลือ
นักศึกษาอย่างใกล้ชิดและทันท่วงที ผ่านการก ากับและติดตามโดยกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

11. มีช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะ ปรึกษา หรือร้องเรียนเร่ืองต่าง ๆ มีกล่องรับ
เรื่องร้องเรียนวางไว้หน้าห้อง มีห้องการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต  มีช่องทางออนไลน์ให้
นักศึกษาติดต่อได้ตลอดเวลา ทั้งในลักษณะรายบุคคล กลุ่มย่อย และห้องรวมนักศึกษา โดยมีทีมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและตัวแทนนักศึกษาเป็นผู้คอยตอบค าถามต่าง ๆ หรือให้ข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนมีภาคีเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขในหน่วยงานองค์กรต่าง  ๆ ที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้ความ
ช่วยเหลือ ค าแนะน าแก่นักศึกษาด้วย รวมถึงหลักสูตรมีการติดตามผลการเรียนและการลงทะเบียนของ
นักศึกษาแต่ละคน หากมีนักศึกษาคนใดมีปัญหาเรื่องผลการเรียน ติดวิกฤติ/ เรียนไม่เป็นไปตามแผน จะ
น าเข้าสู่วาระการประชุมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ พร้อมวางแผนการแก้ปัญหาเฉพาะราย 

12. มีการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการ
จัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การเสริมสร้างประสบการณ์ตรง
โดยการน านักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในชุมชนและหน่วยงานต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของ
หลักสูตร รวมถึงส ารวจและรับฟังข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการ 
ทั้งจากแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ แหล่ง/หน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าท างาน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของหลักสูตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของแหล่งงาน
และผู้ใช้บัณฑิตได้อย่างแท้จริง 

13. ระบบและกลไกที่ท าให้นักศึกษาของหลักสูตรรู้จักแหล่งงานที่ตนเองสามารถเข้าไปท างานได้
ภายหลังส าเร็จการศึกษา เช่น การส่งนักศึกษาออกสังเกตการณ์ในหน่วยบริการต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 4 
ปีที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตร อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา เช่น โครงการประชุมวิชาการประจ าปี “ม.ราชภัฏสงขลาพัฒนาสุขภาพชุมชน
ท้องถิ่น” การมีระบบการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องของนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาค 
กศ.บป. ส่วนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ก็ส่งเสริมและสนับสนุนโดย
การด าเนินการจัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพื่อก้าวเข้าสู่วัยท างาน”  

14. มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาที่มีความทันสมัยและลุ่มลึกในศาสตร์ทาง
สาธารณสุขชุมชน และสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ตลาดแรงงาน ความต้องการของ
ประเทศ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตลอดจน พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พุทธศักราช 2556 

15. มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนสอดคล้องตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด 

16. มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 

17. มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน นักศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการและความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง  
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จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
1. การจัดหาอาจารย์ การรับอาจารย์ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ 

และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
2. การส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้พัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
3. จัดท าแผนค าขอบรรจุอัตราก าลังอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามข้อบังคับฯ ของสภาการ

สาธารณสุขชุมชนไปยังคณะฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4. มหาวิทยาลัยควรมีระบบสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับนานาชาติ  

เพิ่มข้ึน 
5. หลักสูตรควรมีวิธีการรับนักศึกษาใหม่ที่มีความจ าเพาะต่อหลักสูตร สามารถคัดเลือกบุคคลที่มี

ความตั้งใจและสนใจเรียนสาธารณสุขชุมชนอย่างแท้จริง การใช้แบบวัดทัศนคติและความถนัดทางวิชาชีพ
ประกอบการสัมภาษณ์ การเพิ่มโควตาบุตร อสม. การใช้หนังสือรับรองการเก็บชั่วโมงฝึกประสบการณ์
ทางด้านสาธารณสุขในหน่วยบริการปฐมภูมิ หรือในหน่วยองกรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบการพิจารณา  

6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนให้สามารถให้ค าปรึกษาได้ด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อและแก้ไข
ปัญหาให้กับนักศึกษาและการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ควรด าเนินการต่อเนื่องและสอดแทรกไปในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาของหลักสูตร 

7. ส่งเสริมให้สายรหัสดูแลกันและกันในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในระดับเบื้องต้นที่สามารถ
จัดการได้ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษาช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง 

8. จัดกิจกรรมพบปะแหล่งงานหรือมีช่องทางในการรับฟังข้อมูลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตที่แหล่งงานและผู้ใช้บัณฑิตต้องการอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย และควรส ารวจและรับฟังข้อมูล
จากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและมีงานท าแล้วเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้วย เพื่อหลักสูตรจะได้มีข้อมูลอย่ างรอบด้านในการน ามา
พัฒนาศักยภาพนักศึกษารุ่นต่อไปของหลักสูตรให้มีความเพียบพร้อมต่อไป 

9. ด าเนินโครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส ารวจและประเมินส่วนที่ขาดของบัณฑิตที่
จะส าเร็จการศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพื่อหลักสูตรจะได้ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุง/เติมเต็มให้กับบัณฑิตที่
จะส าเร็จการศึกษาได้อย่างตรงจุดต่อไป 

10. จัดสรรทรัพยากรในการปรับปรุงพัฒนาสาระรายวิชาให้มีความทันสมัยและลุ่มลึกในศาสตร์อยู่
เสมอ โดยการสร้างเครือข่าย ขยายความร่วมมือในระดับสถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภาค ระดับประเทศ และต่างประเทศ 

11. ออกแบบก าหนดอาจารย์ผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และ
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบที่เป็นรูปธรรมขึ้น เช่น การพัฒนาระบบการส่ง มคอ.ทันเวลา 

12. การวางแผนวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ไว้ล่วงหน้าเป็นแผนระยะยาว เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ครบตามความต้องการของหลักสูตร และท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ที่สามารถ
สนับสนุนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 
1. อาจารย์ ดร.ภัชชนก  รัตนกรปรีดา  ลายเซ็น: ________________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2565

2. อาจารย์ ดร.วรพล  หนนูุ่น   ลายเซ็น : _________________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2565 

3. อาจารย ์ดร.จิตรวี  เชยชม ลายเซ็น: _________________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2565 

4. อาจารยส์ุรัตน์สวดี  แซ่แต้ ลายเซ็น: _________________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2565 

5. อาจารยเ์ยาวลักษณ์  เตี้ยนวน ลายเซ็น: _________________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2565

ประธานหลักสูตร : อาจารย์ ดร.ภัชชนก  รัตนกรปรีดา 

ลายเซ็น : ____________________________ วันที่รายงาน :   31 พฤษภาคม 2565 

เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.สายสิริ ไชยชนะ (รองคณบดีฝา่ยวชิาการและประกันคุณภาพการศึกษา) 

ลายเซ็น : :____________________________ วันที่รายงาน :   31 พฤษภาคม 2565 

เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์  (คณบดคีณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ลายเซ็น : ____________________________   วันที่รายงาน :   31 พฤษภาคม 2565 

เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

Bw
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน 
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
            จากผลการด าเนินงานของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน
และอิงเกณฑ์การประเมินตามที ่สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2564  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี ้
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร คะแนน ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
การบริหารจดัการ
หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน บรรลุ ผ่าน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 หลักสูตรไดม้าตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
คุณภาพบัณฑติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

4.80 ค่าเฉลี่ย 4.88 บรรลุ 
4.88

คะแนน 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที ่2.2 
(ปรญิญาตรี)  
ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

 
ร้อยละ
100 

161 

 

 
×100= 100 บรรลุ 

5 
คะแนน 

 
ดีมาก 161 

 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต                           เฉลี่ยรวม 4.94 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  
การรับนักศึกษา 

4.00 4.00  คะแนน บรรลุ 
4 

คะแนน 
ด ี

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
 

4.00 4.00  คะแนน บรรลุ 
4 

คะแนน 
ด ี
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 
ผลลัพธท์ี่เกิดกับ
นักศึกษา 

3.00 4.00 คะแนน บรรลุ 
4 

คะแนน 
ด ี

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา                              เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

 
4.00 4.00 คะแนน บรรลุ 

4 
คะแนน 

ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 
คุณภาพอาจารย์ 

เฉลี่ยรวม 3.33  คะแนน รวม 3.33 คะแนน 

ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

20 
3  

×100=………60…… บรรลุ 
5 

คะแนน 
ดีมาก 

5 

ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

20 

0  
×100=……..0……… ไม่

บรรลุ 
0 

คะแนน 
น้อย 

5 

ผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

20 
3.0  

×100=……60……… บรรลุ 
5 

คะแนน 
ดีมาก 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่
เกิดกับอาจารย์ 

 
4.00 4.00 คะแนน บรรลุ 

4 
คะแนน 

ด ี

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์                         เฉลี่ยรวม 3.78  คะแนน 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

4.00  4.00 คะแนน บรรลุ 
4 

คะแนน 
ด ี

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2 การ
วางระบบผู้สอนและ
จัดการเรียนการ
สอน 

4.00 4.00 คะแนน 
บรรลุ 

 
4 

คะแนน  
ด ี

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การ
ประเมินผู้เรียน 

4.00 4.00 คะแนน 
บรรลุ 

 

4 
คะแนน  

ดี 
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ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

 

5.00 

 
 

10 

 
 
 

×100=……100…………… บรรลุ 
5 

คะแนน 
ดีมาก 

10 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน                                                     เฉลี่ยรวม 

 
4.25 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ 

4.00 4.00 คะแนน บรรลุ 
4 

คะแนน 
ดี 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้    เฉลี่ยรวม 4.00 คะแนน 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6  (13 ตัวบ่งช้ี) 4.17 คะแนน 
 
หมายเหตุ  ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2-6   

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

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 196 
 

ตาราง 2 ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบคุณภาพ และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

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 ากับมาตรฐาน 

 
ผ่าน  ได้มาตรฐาน 

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 

4.94 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา 

3 - 3.1,3.2 3.3 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ 

3 4.2 4.1 4.3 3.78 ดี 

องค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียน
การสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

4 - 
5.1,5.2, 

5.3 
5.4 4.25 ดีมาก 

องค์ประกอบที่  6 
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1 - 6.1 - 4.00 ดี 

รวม 13 1 7 5 4.17 ดีมาก 
ผลการประเมิน     4.17 ดีมาก 

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

มาตรฐานที่   จ านวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  9 - 3.1,3.2,5.1 
5.3,6.1 

2.1,2.2 
3.3,5.4 

4.21 ดีมาก 

2 4 4.2 4.1,5.2 4.3 3.83 ด ี

3 - - - -   

4 - - - -   

5 - - - -   

รวม 13 1 7 5   

ผลการประเมิน     4.17 ดมีาก 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2- องค์ประกอบที่ 6  

จุดเด่น 

1. การมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหาร
อาจารย์ และการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีประสบการณ์ในการท างานด้านสาธารณสุขมาก่อน  
3. มีการวางระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา

ของอาจารย์ 
4. มีการวางระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีท าวิจัย

อย่างต่อเนื่อง  
5. มีระบบการรับนักศึกษาที่ชัดเจน มีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับ

ลักษณะของหลักสูตร  
6. มีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษา 
7. มีการประชาสัมพันธ์ทีมี่ประสิทธิภาพ 
8. การเป็นที่ยอมรับจากชุมชนท้องถิ่น ผ่านการท างานของอาจารย์ กิจกรรมของหลักสูตร 
9. การด าเนินงานของคณะกรรมการนักศึกษาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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10. มีระบบการดูแลนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
11. การมีช่องทางต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะ ปรึกษา หรือร้องเรียนเรื่อง

ต่าง ๆ 
12. การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
13. การจัดการให้นักศึกษารู้จักแหล่งงานที่ตนเองสามารถเข้าไปท างานได้ภายหลังส าเร็จ

การศึกษา  
14. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาที่มีความทันสมัยและลุ่มลึกในศาสตร์ทาง

สาธารณสุขชุมชน ตลาดแรงงาน ความต้องการของประเทศ  
15. การก าหนดอาจารย์ผู้สอน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและชัดเจนสอดคล้องตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
หลักสูตรก าหนด 

16. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ การตรวจสอบ การก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน และการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

17. การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ มีภาระงานที่เหมาะสม  
2. การวางแผน ก าหนดช่วงระยะเวลา และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัย 
3. การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
4. การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาการ 
5. การเพ่ิมเติมกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทางด้านภาษา และ IT   
6. การสนับสนุนผลักดันให้นักศึกษาน าเสนอ เผยแพร่ผลงานในเวทีวิชาการ 
7. การปรับปรุงวิธีการคิดอัตราการคงอยู่และอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา  
8. การปรับปรุงวิธีการเข้าประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตรฯ 

ของบัณฑิตที่มีงานท า  
9. การออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและเป็นรูปธรรม 
10. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการสังคม และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมในรายวิชาต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและครอบคลุมรายวิชามากขึ้น 
11. การออกแบบระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การ

จัดสัมมนาอาจารย์ผู้สอน 
  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 199 
 

รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online  
ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 

 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา 5 

2 ----ระดับปริญญาตรี 0 

3 ----ระดับปริญญาโท 2 

4 ----ระดับปริญญาเอก 3 

5 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 313 

6 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

0 

7 
----จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ 

5 

8 
-----จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

0 

9 
----จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

0 

10 
----จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

0 

11 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 15 

12 
จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

15 

13 
-----จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

15 

14 -----จ านวนผลงานที่มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 0 

15 
-----จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0 

16 -----จ านวนผลงานที่มีการยื่นจดสิทธิบัตร 0 

17 
-----จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

0 

18 
-----จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

0 

19 -----จ านวนผลงานที่มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 0 
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  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

20 ----จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 

21 
----จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐาน ข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0 

22 

----จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

0 

23 ----จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 0 

24 
----จ านวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

0 

25 ----จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 0 

26 ----จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 0 

27 
----ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0 

28 
----จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ online 

0 

29 ----จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 

30 ----จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 

31 ----จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 

32 ----จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 

33 ----จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 

34 
----จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

0 

35 การมีงานท าของบัณฑิต 
 

36 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 161 

37 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา 

161 

38 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่
ประกอบอาชีพอิสระ) 

118 

39 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 24 

40 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 15 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 201 
 

  ชื่อข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูล 

41 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 0 

42 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0 

43 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 

44 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 4 

45 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 

12765 

46 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.88 
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ภาคผนวก 
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