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ค าน า 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2564  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2561 เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัยสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามที่ก าหนด สาระส าคัญในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร 
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ปีการศึกษา 2564 จะเป็นเอกสารแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานของหลักสูตรในการประเมินคุณภาพ 
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร แต่ละตัวบ่งชี้ให้มีประสิทธิภาพที่ดีข้ึนต่อไป 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา หลักสูตรพัฒนาใหม่ 
พุทธศักราช 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12       
(พ.ศ. 2560-2564) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ตามสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ซึ่งมีศักยภาพในการด าเนินงานบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งด้านวิชาการ และการใช้ชีวิต อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาใน
ชั้นปี ที่ 1 เพื่อเสริมศักยภาพของนักศึกษา พร้อมทั้งจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี    
ท าหน้าที่ดูแลให้ค าแนะน าด้านวิชาการและการด าเนินชีวิต โดยมีช่องทางในการติดต่อหลากหลายเพื่อให้
เข้าถึงนักศึกษาและเพื่อความสะดวกในการติดต่อ เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการพบปะพูดคุยใน
โอกาสต่าง ๆ นักศึกษาของหลักสูตรสามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้จากการเรียนการสอน มา
ประยุกต์ใช้ในงานบริการวิชาการ  อีกทั้งหลักสูตรจัดสาระการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาให้สอดคล้อ งกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ เน้นเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้สถานการณ์โควิด 
19 หลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียน โดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ปรับปรุงเนื้อหา ในรายวิชาให้ทันสมัย ทัน
เหตุการณ์ และมีกระบวนการครบถ้วนตามขั้นตอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและ สปามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนเพียงพอกับจ านวน
นักศึกษา           มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มีสื่อหนังสือ เอกสาร ต ารา ตัวอย่างงานวิจัย เพื่อเปิด
โอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสาระความรู้ต่าง ๆ ของ
หลักสูตร 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน  

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 1 ผ่าน ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2  2 ไม่ขอรับการประเมินเพราะยังไม่มนีักศึกษาจบ 

องค์ประกอบที่ 3  3 3.33 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4  3 3.44 ปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 5  4 4.25 ด ี
องค์ประกอบที่ 6 1 4.00 ด ี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 11 3.76 ปานกลาง 
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จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในด้านการพัฒนาตนเอง ด้านวิจัยที่
สอดคล้องต่อการพัฒนานักศึกษาและหลักสูตรให้ตรงตามวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 
2.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 100 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบคอยดูแล
ทั้งในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตส่วนตวั 
3.นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
หลากหลายช่องทางและท่ัวถึง 
4.หลักสูตรมีความร่วมมือในกับอาจารย์ต่างสาขาวิชาและต่างคณะ เพื่อให้ได้อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตร 
5. หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในด้านวิชาการและน ามาประยุกต์ใช้บูรณาการกับบริการ
วิชาการหรือการเรียนการสอน 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1.อัตราแรกเข้าของนักศึกษายังน้อย ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและตรงกลุ่มเปูาหมาย 
2.หลักสูตรยังไม่เป็นที่ต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการเตรียมแผนปรับปรุงหลักสูตร
เป็นสาขาวิชาสุขภาพและความงาม 
3.อาจารย์ในหลักสูตรไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ โดยการส่งเสริมและเสริมแรงกระตุ้นให้อาจารย์สร้าง
งานวิจัยและเอกสารประกอบการสอน 
4.ส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนอผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.2564 ก าหนด 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.นางสาวณฐวรท บุญรัตนา 

2.นางสาวธนพร อิสระทะ 

3.นางสาววัชราภรณ์ พัทคัน 

4.นางสาวจีรนันท์ แก้วมา 

5.นางสาวนพมาศ ร่มเกตุ
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รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ข้อมูลทั่วไป  

1.1 หลักสูตร  25621644000216 
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)      : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

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

1.3 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา หลักสูตรพัฒนาใหม่ 

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

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การด าเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1.ควรปรับแผนประชาสัมพันธ์การรับ 
นักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

หลักสูตรได้ท าการปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านช่องทางออนไลน์เพจของคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี เพจหลักสูตรและช่องทางโซเชียลอื่น ๆ 

2.ควรทบทวนแผนพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการบริหารงานจริง 

หลักสูตรได้ด าเนินการทบทวนและปรับแผนพัฒนา 
อาจารย์ (IDP) ตามการบริหารงานจริง 

3.ควรยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
วิชาการเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.     
พ.ศ. 2563 

หลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ทุกคนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียม 
ผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่   
ปี 2564 และการอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ 
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเตรียม 
ผลงานในการตีพิมพ์และการท าต าแหน่งทางวิชาการ 

4.ควรส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทุกภาคส่วนเพื่อมาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสตูรได้ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย 

5.ควรมีมาตรการในการฝึกปฏิบัติภาค 
สนามท่ีชัดเจนเพื่อรองรับสถานการณ์โค
วิด-19 

หลักสูตรได้ด าเนินการใช้มาตรการตามนโยบายของ 
มหาวิทยาลัยในการเฝูาระวังโรคระบาด COVID-19 
มาตรการของคณะ และมาตรการของหลักสูตร 
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3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(เกณฑ์ 2558) 
3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) (ชุดที่ระบุใน มคอ.2) 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่
จบ 

1 นางสาวณฐวรท  
บุญรัตนา 

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

มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลธัญบุรี 

2559 
 

2554 
 

2 นางสาวธนพร  
อิสระทะ 

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2556 
 

2552 

3 นางสาววัชราภรณ์  
พัทคัน 

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2556 
 

2552 

4 นางฤดีดาว   
ช่างสาน 

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2542 
 

2525 

5 นางสาวนพมาศ  
ร่มเกต ุ

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2550 
2543 
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3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์ 2558) /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน) 
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีที่จบ 

1 นางสาวณฐวรท  
บุญรัตนา 

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

มหาวิทยาลยัรังสติ 
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี           
ราชมงคลธัญบรุ ี

2559 
 

2554 
 

2 นางสาวธนพร 
อิสระทะ 

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

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2556 
 

2552 

3 นางสาววัชราภรณ์  
พัทคัน 

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2556 
 

2552 

4 นางสาวจีรนันท์  
แก้วมา 

อาจารย ์ ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) 
ค.ม. (สุขศึกษา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

2559 
2552 
2549 

5 นางสาวนพมาศ  
ร่มเกต ุ

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

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันราชภัฏสงขลา 

2550 
2543 

 
4. อาจารย์ผู้สอน  

4.1 อาจารย์ประจ า 
1) อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  
2) อาจารย์ธนพร อิสระทะ 
3) อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน 
4) อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา 
5) อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ 

   4.2 อาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  

2) อาจารย์ธนพร อิสระทะ 

3) อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน 

4) อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา 

5) อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ 

6) อาจารย์ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ 

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ 

8) อาจารย์ ดร.ภารดา อุทโท 

9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภวกิา มหาสวัสดิ์ 
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10) อาจารย์ ดร.เสาวณี ทับเพชร 

11) อาจารย์เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน 

12) อาจารย์ธีระพงค์ คงเกื้อ 

13) อาจารย์ ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร 

14) อาจารย์ ดร.อุรารัตน์ ปานรอด 

15) อาจารย์สุจินต์ แก้วเกิด 

16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งรังสิมา สัตยาไชย 

17) อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 

18 อาจารย์ภัทริยา สังข์น้อย 

19) อาจารย์สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง 

20) อาจารย์ชุตินธร สุวรรณมณ ี

21) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิศา มาชู 

 
5. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

โดย สกอ. 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ธนพร อิสระทะ  โทรศัพท์  : 0840702776 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ธนพร อิสระทะ  โทรศัพท์  : 0840702776 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ-ิสาขาวิชา หมายเหต ุ

1 นางสาวณฐวรท 
บุญรัตนา 

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

อาจารย์ที่มีคุณวฒุิตรง  
- ใบประกาศนียบัตร ผู้ให้บริการสปา 
เพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง 
- ใบอนุญาตผู้ด าเนินการสปาเพื่อสขุภาพ 

2 นางสาวธนพร 
อิสระทะ 

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

อาจารย์ที่มีคุณวฒุิตรง 
- ใบประกาศนียบัตร ผู้ให้บริการสปา 
เพื่อสุขภาพ 500 ชั่วโมง 
- ใบอนุญาตผู้ด าเนินการสปาเพื่อสขุภาพ 

3 นางสาววัชราภรณ์  
พัทคัน 

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

อาจารย์ที่มีคุณวฒุิตรง 
- ใบอนุญาตผู้ด าเนินการสปาเพื่อสขุภาพ 

4 นางสาวจรีนนัท ์
แก้วมา 

ค.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา) 
ค.ม. (สุขศึกษา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

อาจารย์ที่มีคุณวฒุิสัมพนัธ ์

5 นางสาวนพมาศ 
ร่มเกต ุ

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

อาจารย์ที่มีคุณวฒุิสัมพนัธ ์
 
 

 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
 
 

1.1.1-1 มคอ.2 
1.1.1-2 http://202.28.55.154/checo/frm_report_listcurr.aspx?s=P 

1.1.1-3 รับรองการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.1.1-4 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ-ิสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1 นางสาวณฐวรท 
บุญรัตนา 

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

ณฐวรท บุญรัตนา และธนพร อิสระทะ. 
(2564).การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ ามนั
นวดฝุาเท้าเพือ่สุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนวดัคูเต่า จ.สงขลา.รายงานสืบเนือ่ง 
การประชุมวชิาการระดับ ชาติด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเครือ ข่าย
ภาคใต้ ครั้งที่ 6. วันที่ 1-2 เมษายน 2564. 
ณ มหาวทิยาลัยราชภัฎสงขลา.         
จ านวน 6 หน้า. 1149-1154. 
ณฐวรท บุญรัตนา และเกรียงไกร บรรจง
เมือง. (2563).การพฒันาการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์พลูจากการคัดทิ้งโดยใช้
กระบวนการมีสว่นร่วมในชุมชน 
กรณีศกึษา: ชุมชน นาโอ่ ต าบลร่มเมือง อ.
เมืองพทัลุง จ.พัทลุง รายงานสืบเนือ่งการ
ประชุมวิชาการ ระดับชาตดิ้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้ ครั้งที่ 5. วันที่ 6 – 7 กุมภาพนัธ์ 
2563. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย: นครศรธีรรมราช. 10 หน้า,  1818-
1827. 

2 นางสาวธนพร 
อิสระทะ 

วท .ม .(การแพท ย์ แผน ไท ย
ประยุกต์) 
วท .บ .(การแพท ย์ แผน ไทย
ประยุกต์) 

จิรภัทร แก้วกญัญาต,ิ ศตพร อิสระ, กชกร     
สุขจันทร ์อนิทนูจิตร , สิริพร จารกุิตติ์สกุล, 
อัจฉราภรณ์ อิสสรุิยะ, ธนพร อิสระทะ. 
(2564).การศึกษาผลเบ้ืองตน้ของต ารับยา 
หอมเทพจิตและสมาธิบ าบัดต่อคุณภาพการ
นอน หลับในผู้สูงอายุที่มีภาวะนอนไม่หลับ. 
รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการระดับ 
ชาติพะเยาวิจัย 10. วันที่ 25-28 มกราคม 
2564. ณ มหาวืทยาลัยพะเยา. 10 หน้า, 
28-38. 
ธนพร อิสระทะ และ เสาวลกัษณ์ ทอง
ทรัพย์. (2563). พฤติกรรมการเลือก ซ้ือ
เครื่องส าอางบ ารุงใบหน้าของนักศกึษา 
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา. 
รายงานสืบเนือ่งการประชุมวชิาการระดับ 
ชาติด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเครือ 
ข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ครั้งที่ 5.  
วันที ่6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563. ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย: 
นครศรธีรรมราช. 10 หน้า,  1919-1928. 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒ-ิสาขาวิชา ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

3 นางสาว 
วัชราภรณ์   
พัทคัน 

วท .ม .(การแพท ย์แผน ไทย
ประยุกต์) 
วท .บ .(การแพท ย์แผนไทย
ประยุกต์) 

วัชราภรณ์ พัทคัน. (2565).การส ารวจ การ
ใชผ้ลิตภัณฑ์สุขภาพสมนุไพร ของนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับ ชาติ 
ด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครอืข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที ่7. วันที่ 
10-11 มีนาคม 2565. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธาน:ี สุราษฎร์ธาน.ี 13 หน้า, 843-
855. 
เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน, ฟาตีฮะ ยาพระจนัทร์
, วัชราภรณ์ พัทคัน. (2565). คุณภาพชีวิต
และความสามารถในการท ากจิวัตร
ประจ าวนัของผู้สูงอายุ ในต าบลสาคร 
อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล. รายงานสืบเนื่อง
การประชุมวชิาการระดับ ชาติ ด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที ่7. วันที่ 
10-11 มีนาคม 2565. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธาน:ี สุราษฎร์ธาน.ี 9 หน้า, 856-
864. 

4 นางสาวจรีนนัท ์
แก้วมา 

ค.ด.(สุขศึกษาและพลศึกษา) 
ค.ม.(สุขศึกษา) 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

เตชภณ ทองเติม พรหมลขิิต อรุา และ
จีรนันท ์ แก ้วมา. (2565). การพฒันา
โปรแกรมการออกก าลังกายด้วยรูปแบบ
การเซ้ิงสะไนประยุกต์ส าหรับ ผู้สูงวัยที่มี
ภาวะความดนัโลหิตสูง.รายงาน สืบเนือ่ง
การประชุมวชิาการวิจัยและ นวัตกรรม 
ระดับชาติ ครั้งที ่1 “นวัตกรรมเพื่อพฒันา
ชุมชนและสังคม” ระหว่างวันที่ 13-14 
มกราคม 2565 
(น. 481-493) จัดโดยสถาบัน อาชีวศึกษา
ภาคใต้ ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 
 

5 นางสาวนพมาศ 
ร่มเกตุ 

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

นพมาศ ร่มเกตุ, นริสรา ศรีนุ่น, สาลิณี              
บัวอานนท์ และอัยลดา หมาดเส็น. (2561). 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของ
ผู้ปกครองในเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคลองเปลขณะอยู่ที่บ้าน . การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3 
และ ก า รปร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ระ ดั บ ช าติ 
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 4. วันที่ 27 
เมษายน 2561. ณ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา 
หันตรา:  พระนครศรีอยุธยา. 8 หน้า, 343-
350.  
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
นพมาศ ร่มเกตุ, นริสรา ศรีนุ่น, สาลิณี              
บัวอานนท์ และอัยลดา หมาดเส็น. (2561). 
ความรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคเหาและ
ผลการก าจัดเหาด้วยผลมะกรูดในเด็กก่อน
วัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลอง
เปล. หนังสือรวมบทความ การประชุม
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1. วันที่ 
31 พฤษภาคม 2561. ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช: นครศรีธรรมราช.       
8 หน้า, 300-307 
 

 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.2-1 มคอ.2 
1.1.2-2 ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

  3. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ปริญญาตรีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน        
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ไม่จ ากัดจ านวนและ
ประจ าได้มากกว่า 1 หลักสูตร 
3.1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คือ 

1) อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  
2) อาจารย์ธนพร อิสระทะ 
3) อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน 
4) อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา 
5) อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.3-1 มคอ.2 
1.1.3-2 ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
ปริญญาตรี 
● อาจารย์ประจ า 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศ     
ใช้อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได้ 

อาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 มีทั้งหมด 21 คน 
และเป็นไปตามเกณฑ์ 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล า 
ดับ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

อาจารย์ผู้สอนประจ าหลักสตูร 
1 อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 

2 อาจารย์ธนพร อิสระทะ วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต ์
3 อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต ์

4 ดร.จีรนันท ์แก้วมา ค.ด.สุขศึกษาและพลศึกษา 

5 อาจารย์นพมาศ ร่มเกต ุ ศษ.ม.สร้างเสริมสุขภาพ 

อาจารย์ผู้สอน 
6 ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูม ิ ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชวีสารสนเทศ 

7 ดร.จีรพัชร์  พลอยนิลเพชร ปร.ด.ชีวเวชศาสตร ์
8 ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ ปร.ด.เคมีประยุกต ์
9 ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์ Ph.D.Medicine 
10 อาจารย์ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ วท.ม.คณิตศาสตร์และสถิติ 
11 ดร.ภารดา อุทโท ปร.ด.วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
12 ดร.เสาวณี ทับเพชร ปร.ด.อุดมศึกษา 
13 อาจารย์เยาวลักษณ์ เต้ียนวน ส.ม.สาธารณสุขชุมชน 
14 อาจารย์ธีระพงค์ คงเกื้อ วท.ม.คณิตศาสตร์และสถิติ 
15 ดร.อุรารัตน์ ปานรอด ศศ.ด.ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
16 อาจารย์สุจินต์ แก้วเกิด ศศ.ม.ภาษาไทย (วรรณคดี) 
17 ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย กศ.ม.จิตวิทยาและการแนะแนว) 
18 ผศ.ภัทริยา สังข์น้อย บธ.ม.การตลาด 
19 อาจารย์สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง B.E.เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ 
20 อาจารย์ชุตินธร สวุรรณมณี ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 
21 ผศ.ณิศา มาช ู วท.ม.เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.4-1 จัดตารางเรียน ผู้สอน 1-2564 

  5. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
หลักสูตรได้เนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการน าเสนอปรับชื่อหลักสูตร 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและรายวิชาให้แก่คณะกรรมการบริหารคณะ พร้อมทั้ง
บรรจุลงในแผนปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

1.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะ ครั้งที่ 5/2564 
1.1.5-2 แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พ.ศ. 2565 - 2570 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน  ผ่าน  ผ่าน บรรลุ 

หมายเหตุ : หากไม่ผา่นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ไดม้าตรฐาน และผลเป็น “ไมผ่่าน” คะแนนเป็นศูนย ์
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หมวดที ่2 อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  โทรศัพท์  : 0982986189 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  โทรศัพท์  : 0982986189 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 
 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ประเด็นเป้าหมาย :  
เชิงปริมาณ คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
เชิงคุณภาพ คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ .
ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในระบบการรับอาจารย์และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ใน
การก าหนดคุณวุฒิในการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด ซึ่งหลักสูตรมีกระบวนการดังนี้ 

1.การรับอาจารย์ 
1.1. หลักสูตรประเมินสภาพปัจจุบันการวางแผนอัตราก าลังให้เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ตามกรอบอัตราก าลังที่ก าหนด 
1) กรณีมีอัตราก าลังมีไมเ่พียงพอ – ก าหนดการรับอาจารย์ใหม่ 
2) กรณีมีอัตราก าลังเพียงพอ – มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1.2. หลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยก าหนดเปูาหมายคุณสมบัติและมีคุณวุฒิ-สาขาในการรับและการแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ให้เป็นวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 

1.3. หลักสูตรน าเสนอรายชื่อกรรมการคัดเลือกซึ่งมาจากอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรต่อคณะ 
มหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ออกประกาศรับสมัคร  

 
1.4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ และตรวจสอบคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ และท าการรวบรวมคะแนนน าส่งคณะ และมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประกาศผลต่อไป 

1.5. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ใหม่ตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
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1.6. มหาวิทยาลัยจัดให้อาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และหลักสูตรจัดหาอาจารย์
พ่ีเลี้ยง เสนอรายชื่อแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ต่อคณะ เพ่ือช่วยแนะน างาน 

1.7. หลักสูตรได้มีมติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยจัดท าแบบฟอร์มรายละเอียด
ในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

1.8. หลักสูตรตรวจสอบข้อมูล เพ่ือน าส่งให้คณะน าเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบต่อ
มหาวิทยาลัยเพื่อรับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

1.9. มหาวิทยาลัยน าส่งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับทราบ 

1.10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทวนทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.11. น าผลการทบทวนด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         2. การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมเป็นกรรมการเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ในการแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใหม่ ที่มีวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 

2.2 หลักสูตรตรวจสอบข้อมูล อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด หลักสูตรเสนอรายชื่อ
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดต่อคณะ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ขออัตราก าลัง 

2.3 หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใหม่เพ่ือทดแทนอาจารย์เกษียณ
ราชการ จ านวน 1 ท่าน ตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ด าเนินการผ่านคณะ เพ่ือขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว มหาวิทยาลัยด าเนินการขออนุมัติจาก สกอ. เพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 

2.4 หลักสูตรจัดหาอาจารย์พี่เลี้ยงอาจารย์ใหม่ เสนอรายชื่อต่อคณะเพื่อท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง 
2.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการแต่งตั้ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.6 น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการรับและการแต่งตั้ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ภาพที่ 4.1.1 ระบบกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 

คณะกรรมการบรหิารคณะตรวจสอบจ านวนและคณุวุฒิอาจารย์ ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
 

อัตราก าลังเพยีงพอ อัตราก าลังไม่เพียงพอ 

การเปลีย่นแปลง 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

หลักสตูรขอแต่งตั้งมีอาจารย์พี่เลี้ยง 

 หลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสตูรส ารวจและวิเคราะห์อัตราก าลัง 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

รับอาจารย ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

หลักสตูรจดัท าการปรับปรุง

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบตาม

แบบฟอร์ม สมอ.08 

สมัครตามขั้นตอนของ 
ระเบียบกฎเกณฑ์มหาวิทยาลยั 

คณบดีแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 

ประเมินกระบวนการรับและแต่งตัง้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 

ประชุมสรุปผลการด าเนินและปรบัปรุงปรุงกระบวนการ 

รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการที่ชัดเจน 

ได้แนวปฏิบตัิที่ด ี

อาจารย์ใหม ่
เข้ารับการอบรม

พัฒนา 

มีระบบการส่งเสรมิ
และพัฒนาอาจารย ์

ปรับปรุง 
ผลการ

ด าเนินการ 
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 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้ 
หลักสูตรได้มีการประเมินสภาพปัจจุบันของอัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ในปี 

2564 มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและมีการแต่งตั้งอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
ท่านใหม่ทดแทนอาจารย์เกษียณอายุราชการ โดยทางหลักสูตรน าระบบกลไกมาใช้ในการแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใหม่ ให้มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย-
ศาสตรจารย์ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และได้ด าเนินการขออนุมัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์ตามแบบรายงาน สมอ.08 น าเสนอต่อคณะ และคณะน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ที ่
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

หมายเหตุ 
ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชา ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ-สาขาวิชา 

1 นางสาวณฐวรท  
บุญรัตนา 

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

นางสาวณฐวรท  
บุญรัตนา 

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

อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิตรง  
- ใบประกาศนียบัตร             
ผู้ ให้ บริ การ  สปาเพื่ อ
สุขภาพ 500 ชม. 
- ใบอนุญาตผู้ด าเนินการ 
สปาเพื่อสุขภาพ 

2 นางสาวธนพร 
 อิสระทะ 

วท .ม .(การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์) 
วท .บ .(การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์) 

นางสาวธนพร 
 อิสระทะ 

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

อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิตรง  
- ใบประกาศนียบัตร                  
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก า รสปา เพื่ อ
สุขภาพ 500 ชม. 
- ใบอนุญาตผู้ด าเนินการ 
สปาเพื่อสุขภาพ 

3 นางสาววัชราภรณ์   
พัทคัน 

วท .ม .(การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์) 
วท .บ .(การแพทย์แผน
ไทยประยุกต์) 

นางสาววัชราภรณ์   
พัทคัน 

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

อาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิตรง 
- ใบอนุญาตผู้ด าเนินการ 
สปาเพื่อสุขภาพ 

4* นางฤดีดาว   
ช่างสาน 

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

นางสาวจีรนันท์  
แก้วมา 

วท.บ. วิทยาศาสตร์ 
การกีฬา 
ค.ม. สุขศึกษา 
ค.ด. สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

อ า จ า ร ย์ ท่ี มี คุ ณ วุ ฒิ
สัมพันธ ์

5 นางสาวนพมาศ  
ร่มเกต ุ

ศษ.ม.(สร้างเสริม
สุขภาพ) 
วท.บ.วิทยาศาสตร์
สุขภาพ       
(การส ่ง เ สร ิมส ุขภาพ
เด็ก) 

นางสาวนพมาศ  
ร่มเกตุ 

ศษ.ม.(สร้างเสริมสุขภาพ) 
วท.บ.วิทยาศาสตร์
สุขภาพ       
(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก) 

อ า จ า ร ย์ ท่ี มี คุ ณ วุ ฒิ
สัมพันธ ์

 

ผลการด าเนินการ พบว่า เมื่อหลักสูตรน าระบบกลไกในการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกอาจารย์ที่มีวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน และ
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มีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี อย่างน้อย 1 รายการ หลังการสรรหาหลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์        
ดร.จีรนันท์ แก้วมา สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาเขตสตูล เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564  

ผลการด าเนินงานตามเปูาหมายการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า หลักสูตรได้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์ที่ มคอ.2 ครบทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

 
● มีการประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการรับและการแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย จ านวน  2 คร้ัง ซึ่งได้ผลการประเมินดังนี้ 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ Mean ระดับ 
1.ระบบการรับอาจารย์ใหม่มีกระบวนการที่ชัดเจนและเหมาะสม 4.75 มากที่สุด 
2.การก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่รับมามีความสอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร 4.63 มากที่สุด 
3.กลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่เหมาะสมโปร่งใส  4.75 มากที่สุด 
4.ระบบและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีกระบวนการที่ชัดเจนและเหมาะสม 4.88 มากที่สุด 

ภาพรวมการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับหลักสูตร 4.75 มากที่สุด 

          สรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ต่อการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อยู่

ในระดับมากท่ีสุด ( =4.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าอาจารย์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุก

หัวข้อ โดยอาจารย์มีความพึงพอใจในประเด็นระบบและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีกระบวนการที่

ชัดเจนและเหมาะสมมากที่สุด ( =4.88) รองลงมาคือประเด็นระบบและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรมีกระบวนการที่ชัดเจน และกลไกการคัดเลือกอาจารย์ใหม่มีความเหมาะสมโปร่งใส ( =4.75) รวมทั้ง

การก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ที่รับมามีความสอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร ( =4.63) ตามล าดับ 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีทบทวนการก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์พ่ีเลี้ยง มีดังตอ่ไปนี้ 

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
2. ดูแลการวางแผนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ที่หลักสูตรมอบหมาย 
3. ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ 
4. ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ แนวปฏิบัติ และวัฒนธรรมการปฏิบัติ 
5. รายงานผลการด าเนินการในขอ้ 1-4 ให้คณะทราบทุก ๆ ภาคการศึกษา 
6. หนา้ที่อ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตร และคณะมอบหมาย 
7. ใหป้ฏิบัติหน้าที่ไมเ่กิน 2 ปีการศึกษา นับตั้งแต่ไดร้ับค าสั่ง 

หลักสูตรมีมติรับรองบทบาทหน้าที่ดังกล่าว และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตาม แนะน า 
เสนอแนะ แลกเปลี่ยนกันในวาระการประชุมต่างๆ 
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● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
        อาจารย์ใหม่สามารถด าเนินกิจกรรมของหลักสูตร ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การส่ง มคอ.3 
มคอ.5 มคอ.7 เข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร และสามารถด าเนินงานตามกระบวนการบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
     หลักสูตรมีแผนรองรับอาจารย์เกษียณอายุราชการ และด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนด 5 คนและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558   
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.1-1-บันทึกขออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทนอาจารย์เกษียณอายุ 
4.1.1-2 บันทึกข้อความขออัตราก าลัง 
4.1.1-3-บันทึกข้อความน าส่งรายชื่ออาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมฯให้กับหลักสูตร 
4.1.1-4 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ 
4.1.1-5 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจส าหรับอาจารย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 21 

 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
เชิงปริมาณ คือ จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ 5 คน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดและทุกคนคงอยู่ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาของหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ คือ ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการบริหารอาจารย์อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า 4.00 

ผลการด าเนินงาน : 
● มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีระบบกลไกในการบริหารอาจารย์ ดังนี้ 
   1.หลักสูตรจัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   2.หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
   3.หลักสูตรประชุมวางแผนก าหนดผู้สอนรายวิชาของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 
   4.หลักสูตรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน 
   5.หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารอาจารย์ของหลักสูตร 
    6.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการบริหารอาจารย์ 
    7.น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารย์ 
 

   
 
 
 

เริ่มต้น 

คณะท าการส ารวจแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร (IDP) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการบริหารอาจารย์ ดังน้ี 
- แผนบริหารอัตราก าลัง/ การหาต าแหน่งทดแทน 
- ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 
- ก าหนดผู้สอนรายวิชาของหลักสูตรและสิง่สนับสนุนในการเรียนการสอน 

 หลักสตูรรายงานแผนพัฒนาอาจารย์(IDP) 
ไปยังคณะ 

ด าเนินการตามรายงานแผนพัฒนาอาจารย์(IDP) 

หลักสตูรประเมินแผนพัฒนาอาจารย์(IDP), แผนการบริหารบทบาทหน้าท่ี และ
ก าหนดผูส้อน

หลักสตูรประเมินกระบวนการบรหิารอาจารย ์

น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรบัปรุง 

ไมผ่า่น 
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● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
   ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าวดังนี้ 
      1.หลักสูตรจัดท าแผนบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรมีระบบและกลไกบริหารอาจารย์ โดยกรรมการบริหารหลักสูตร มีการทบทวนและวางแผน
อัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อวางแผนในการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
สกอ. โดยจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน ยังคงอยู่ครบตามเกณฑ์ก าหนดในปี2564 และมีการ
วางแผนระยะยาว 5 ปี ในการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
               จากการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทดแทน เนื่องจากอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2564 คือ  อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน  หลักสูตรร่วมกัน
ประชุมก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะมาทดแทนให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ สกอ. โดยพิจารณาจากอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสาขาสัมพันธ์ ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ หลักสูตรได้ด าเนินการอัตราก าลังไปยังคณะและคณะด าเนินการส่ง
ต่อมหาวิทยาลัย  
ตารางการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ที ่ จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 5 4 5 5 
2 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เกษียณอายุ 0 0 1 0 0 
3 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก 0 0 0 0 0 
4 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรย้ายงาน 0 0 0 0 0 
5 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ลาศึกษาต่อ 0 0 0 0 0 
6 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่รับใหม่ 0 0 1 0 0 
7 อัตราการบรรจุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0 0 0 0 0 
8 การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 5 5 5 5 

             สรุปได้ว่า จากการสรรหาอาจารย์ทดแทนตามระบบและกลไกที่วางไว้ ซึ่งอาจารย์ที่สังกัดในวิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ วิทยาเขตสตูล คือ ดร.จีรนันท์ แก้วมา ซึ่งมีคุณวุฒิ : ค.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด เพื่อ
มาทดแทนต าแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้ทางหลักสูตรด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความออกหนังสือ ขอความ
อนุเคราะห์ขออัตราก าลังอาจารย์มาทดแทนต าแหน่งอาจารย์เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2564 ไปยังคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ประสานงานกับทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาเขตสตูล หลังจากได้รับอนุมัติจากวิทยาลัย
นวัตกรรมและการจัดการ ทางหลักสูตรท าบันทึก สมอ.08 เพื่อเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 มีมติให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา เดิม อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน เป็นอาจารย์จีรนันท์ แก้วมา ทดแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเริ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2564  

1.2 หลักสูตรจัดท าพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (IDP) 

ที ่
ชื่อ- สกุล  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษา

ต่อ 
ปีที่เกษียณ 

อายุ 2562 2563 2564 2565 2566 
1  นางสาวณฐวรท บุญรัตนา      2568 2592 
2  นางสาวธนพร อิสระทะ      2571 2589 
3  นางสาววัชราภรณ์  พัทคัน      2574 2590 
4  นางสาวจีรนันท์ แก้วมา      - 2588 
5  นางสาวนพมาศ ร่มเกตุ       2582 
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2.หลักสูตรก าหนดบทบาทหน้าที่บริหารหลักสูตร 
2.1 หลักสูตรได้จัดการประชุมวางแผน เรื่อง การก าหนดบทบาทหน้าที่การบริหารหลักสูตร โดยมีแบ่ง

การบริหารงานเป็นส่วนต่าง ๆ ผ่านการพิจารณาจากการประชุมหลักสูตร โดยมีการมอบหมายภาระงานต่าง ๆ ให้
มีความเท่าเทียมตามความสามารถ ความถนัดและความสมัครใจ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ 
การบริหารหลักสูตร 2563 2564 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร นางสาวธนพร อิสระทะ นางสาววัชราภรณ์  พัทคัน 
กรรมการบริหารหลักสูตร นางฤดีดาว  ช่างสาน 

นางสาวนพมาศ ร่มเกตุ 
นางสาวณฐวรท บุญรัตนา 

นางสาวธนพร อิสระทะ 
นางสาวณฐวรท บุญรัตนา 
นางสาวจีรนันท์ แก้วมา 

เลขานุการและกรรมการบริหารหลักสูตร นางสาววัชราภรณ์  พัทคัน นางสาวนพมาศ ร่มเกตุ 
หลักสูตรร่วมกันพิจารณา ก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบในการบริหารงานของคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการก าหนดหน้าที่ภาระงานความรับผิดชอบเป็นฝุายต่าง ๆ ซึ่งท าหน้าที่
ประสานงานกับคณะและหลักสูตร เพ่ือใหเการบริหารงานส่วนต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 

ฝ่าย 
2563 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 

ผู้รับผิดชอบ 
ฝุายบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน 

อ.นพมาศ ร่มเกตุ       อ.นพมาศ ร่มเกตุ 

การเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน (WIL) อ.ธนพร อิสระทะ อ.ธนพร อิสระทะ 
การจัดการความรู้ KM. อ.นพมาศ ร่มเกตุ       อ.ณฐวรท บุญรัตนา 
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา อ.วัชราภรณ์ พัทคัน อ.วัชราภรณ์ พัทคัน 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย อ.ธนพร อิสระทะ อ.ธนพร อิสระทะ 
ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา อ.ฤดีดาว ช่างสาน อ.วัชราภรณ์ พัทคัน 

ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา อ.ฤดีดาว ชา่งสาน อ.ณฐวรท บุญรัตนา 

การวิจัยและบริการวิชาการ อ.ณฐวรท บุญรัตนา อ.ณฐวรท บุญรัตนา 
 
 

ฝ่าย 
2563 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 

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

 
3.หลักสูตรก าหนดผู้สอนรายวิชาของหลักสูตร 

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

ภาพ 4.1.2-3 ระบบกลไกในการก าหนดตัวผู้สอน 
 
3.1 การจัดเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ อาจารย ์ คุณวุฒิ ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
1 นางสาวณฐวรท  

บุญรัตนา 
วท.ม.(การแพทย์แผนตะวันออก) 
 

การนวดน้ ามันตะวันตก การนวดเพ่ือสุขภาพและสปา 
เภสัชกรรมไทยฯ 

2 นางสาวธนพร  
อิสระทะ 

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

พ้ืนฐานการนวดไทย 
สัมมนาด้ านวิทยาศาสต ร์
สุขภาพและสปา 

หัตถศาสตร์บ าบัด 
 

3 นางสาววัชราภรณ์   
พัทคัน 

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

สัมมนาด้ านวิทยาศาสต ร์
สุขภาพและสปา 

หัตถศาสตร์บ าบัด 
 

4 นางสา วจี รนั นท์ 
แก้วมา 

วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ค.ม. สุขศึกษา 
ค.ด. สุขศึกษาและพลศึกษา 

การนวดไทยสปอร์ต 
สัมมนาด้ านวิทยาศาสต ร์
สุขภาพและสปา 

 

5 นางสาวนพมาศ  
ร่มเกตุ 

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

โภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
สัมมนาด้ านวิทยาศาสต ร์
สุขภาพและสปา 

การบ ริหารและการดู แลสุ ขภาพ
ผู้สูงอายุ 

            
 

แผนการศึกษาของหลักสูตร 

แจ้งรายวิชา/ยืนยนัแผนการศกึษาของหลกัสตูรในระบบ 

สนส. 

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับผู้สอน พิจารณาก าหนดผู้สอน/ผู้สอนร่วม ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อมอบหมาย
ให้ด าเนินการจัดท าแผนการสอน มคอ.3 และมคอ.5 โดยใช้เกณฑ์ที่พิจารณาร่วมกัน และมีภาระงานท่ีใกล้เคียง 

การทวนสอบ 

ผลการประเมินการสอน โดยนักศกึษา 
หากนักศึกษาให้ความคิดเห็น หรือคะแนนไม่น้อยกว่า 4.00 

พิจารณาเปลีย่นแปลงผูส้อน 

เกณฑ์การก าหนดผู้สอน 
1.คุณวุฒิการศึกษาหรือความเชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชารายวิชา 
2.อาจารย์ผู้สอนต้องมีคะแนนประเมินความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4.00 

กลไกหลักสตูร 
ตามแผน 
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            3.2 การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ความช านาญตรงตามความต้องการ
ของหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตร เพ่ือประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษา ดังนี้ 
                 1) รายวิชาในหลักสูตร 

ท่ี ภาคเรียนที่ 1 อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
1 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์

สุขภาพและสปา 
ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 
 

ที ่ ภาคเรียนที่ 2 อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
1 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และสปา 
ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ 

ดร.ภารดา อุทโท ปร.ด.วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
2 ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ ปร.ด.เคมีประยุกต์ 
3 เภสัชกรรมไทยฯ ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ Ph.D. Medicine 

4 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

อาจารย์ธีระพงค์ คงเกื้อ วท.ม.คณิตศาสตร์และสถิติ 
5 อาจารย์เยาวลักษณ์ เตี้ยนวน ส.ม.สาธารณสุขชุมชน 

 
2) รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป 
ที ่ อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
1 อาจารย์ศรัณยา เฮงสวัสดิ์ วท.ม.คณิตศาสตร์และสถิติ 
2 ดร.ภารดา อุทโท ปร.ด.วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
3 ดร.เสาวณี ทับเพชร ปร.ด.อุดมศึกษา 
4 ดร.อุรารัตน์ ปานรอด ศศ.ด.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
5 อาจารย์สุจินต์ แก้วเกิด ศศ.ม.ภาษาไทย (วรรณคดี) 
ที ่ อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ-สาขาวิชา 
6 ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย กศ.ม.จิตวิทยาและการแนะแนว) 
7 ผศ.ภัทริยา สังข์น้อย บธ.ม.การตลาด 
8 อาจารย์สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง B.E.เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ 
9 อาจารย์ชุตินธร สุวรรณมณี ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 
10 ผศ.ณิศา มาชู วท.ม.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

 
4.หลักสูตรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน 

หลักสูตรสอบถามความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับการเรียนการสอนจากอาจารย์
ผู้สอน จากนั้นด าเนินการจัดตั้งงบประมาณส าหรับจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ตามความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและ
ด าเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ให้เสร็จสิ้นตามก าหนดระยะเวลา ตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ทางคณะและ
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  อีกทั้งคณะได้อ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร รวมถึง
อาจารย์ที่ไม่ได้สังกัดหลักสูตร โดยการกรอกแบบสอบถามความต้องการอุปกรณ์ เช่น หูฟัง ส าหรับการเรียน
ออนไลน์ รวมทั้ง ชุดตรวจโควิด เพือใช้ในการเรียนการสอนที่เป็นปฏิบัติการ ท าให้ในช่วงที่สถานการณ์โควิดเริ่มดี
ขึ้น หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนปฏิบัติโดยท าตามมาตรการของหลักสูตรที่นักศึกษาต้องตรวจ ATK 
ก่อนเข้าเรียนวิชาปฏิบัติทุกครั้ง รวมทั้งอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยของคณะ และมหาวิทยาลัย 
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● มีการประเมินกระบวนการ 
   1.หลักสูตรได้มีการประเมินการจัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยการ

ประชุมหารือแผนการบริหารอาจารย์ จากมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 จากวาระที่ 1 
สรุปว่า สภามหาวิทยาลัยมีมติรับรองการเปลี่ยนแปลง สมอ.08 ของหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก
เดิม อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา ท าให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. 

   2.หลักสูตรได้มีการประเมินระบบ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดตัวผู้สอน การจัดการ พิจารณาเกณฑ์
จากความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน จากการประชุมหารือครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2564 วาระท่ี 3 พบว่า ระบบกลไก ยังคงมีความเหมาะสมในการก าหนดผู้สอน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ 
ใช้คะแนนจากการประเมินของนักศึกษาเข้ามาเป็นเกณฑ์พิจารณาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาของหลักสูตร  

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการโดยการส ารวจความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารอาจารย์ของ
หลักสูตร ผลการประเมินกระบวนการดังนี้ 
            1.1 ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการอาจารย์ 

การบริหารจัดการอาจารย์ Mean ระดับ 

1.การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.38 มาก 
2.ความชัดเจนในการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.63 มากที่สุด 
3.อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

4.88 มากที่สุด 

4.การจัดรายวิชามีความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน 4.75 มากที่สุด 
5.ความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษากับจ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 4.50 มาก 

ภาพรวมการบริหารจัดการอาจารย์ 4.63 มากที่สุด 

          สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ความพึงพอใจด้าน

การบริหารอาจารย์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อาจารย์มีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุด จ านวน 3 หัวข้อ คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ( = 4.88) การจัดรายวิชามีความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ

ของอาจารย์ผู้สอน ( = 4.75) ความชัดเจนในการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ( = 4.63) และหัวข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ ความเหมาะสมกับจ านวน

นักศึกษากับจ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตร  ( = 4.50) และการวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลัง

อาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ( = 4.38) ตามล าดับ 

             3.หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการโดยการส ารวจความพึงพอใจต่อการจัดสรรงบประมาณ        
เพ่ือจัดซื้อสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอนดังนี้ 

ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน Mean ระดับ 
1.อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนมีจ านวนหรือความเพียงพอกับจ านวนผู้เรียน 4.13 มาก 
2.ประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้งาน 4.25 มาก 
3.สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนการสอน 4.25 มาก 

ภาพรวมด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 4.21 มาก 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน พบว่า ภาพรวม

ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ ( =4.21) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า อุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนมีจ านวนหรือความเพียงพอกับจ านวนผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากคือ ( =4.13) ส าหรับประเด็น สื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการ

เรียนการสอน และประสิทธิภาพของอุปกรณ์/สื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้งานมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ   

( =4.25) 

 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากการประเมินกระบวนการในประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ต่อการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน พบว่า อุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอกับ
นักศึกษา หลักสูตรมีการวางแผนจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 ล่วงหน้าเพ่ือวางแผนปรับปรุงอาคาร จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ตามล าดับความส าคัญเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนภายในหลักสูตร 

จากการประชุมครั้งที่ 1/2564 มีวาระพิจารณาการใช้งบประมาณจากการยกเลิกโครงการฯ เนื่องจาก
สถานการณ์ Covid 19 ที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกโครงการและท าบันทึกผ่านคณะ และมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณในโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุอ่ืน ๆ ทดแทนจ านวน 20 ,960 
บาท ที่ประชุมมีมติซื้อครุภัณฑ์ และวัสดุส าหรับการเรียนการสอน โดยเสนอเป็น หุ่นโครงกระดูก และน้ ามันนวด 
และวัสดุอ่ืน ๆ ทดแทน และจากการวางแผนงบประมาณการจัดซื้อสิ่ งสนับสนุนการเรียนการสอนไว้แล้วท าให้
สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 

มีแผนการบริหารการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนในการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ และวัสดุแต่ละรายวิ ชาใน
หลักสูตรตลอดปีการศึกษา ท าให้มีครุภัณฑ์เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อการเรียนการสอนจากการวางแผนล่วงหน้า 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
1.หลักสูตรจัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 ท าให้อัตราก าลังของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังคงอยู่ครบ 5 คน ตามเกณฑ์ก าหนดของ สกอ. และการก าหนดบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในส่วนประเด็น
การก าหนดผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร พบว่าด าเนินกระบวนการเป็นไปตามระบบกลไกของหลักสูตร และ
หลักสูตรสามารถด าเนินการการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้เพียงพอต่อการเรียนตรงตามความ
ต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา 

2.หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจต่อการกระบวนการบริหารอาจารย์ของหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไม่น้อยกว่า 4.00 ทุกประเด็น 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.2-1 แผนพัฒนาและการบริหารอาจารย์ (IDP) 
4.1.2-2 แผนการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 
4.1.2-3 ผลการประเมินความพึงพอใจส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1.2.4 รายงานสรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่2/2564 
4.1.2-5 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 
4.1.2-6 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร 
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4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีการวางแผนพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาอาจารย์ รวมทั้งการมีผลงานทางวิชาการ 
2.ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับไม่น้อยกว่า4.00 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก ดังนี้ 

1.หลักสูตรทบทวน จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.หลักสูตรมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณและด าเนินการในการจัดกิจกรรมในการพัฒนา

คุณภาพอาจารย์ 
3.หลักสูตรก าหนดประเด็นในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ  มคอ .2และสถานการณ์

ความก้าวหน้าทางวิทยาการ 
4.หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจต่อระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตรได้น าระบบและกลไกระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติซึ่งได้

ด าเนินการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทบทวนแผนบริหารและการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรโดยการส ารวจทั้ง การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ดังแสดงในภาพที่ 4.1.3 

 
ภาพที่ 4.1.3 ระบบและกลไกระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลการด าเนินงานโดยการส ารวจความต้องการ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการท าผลงานทางวิชาการ ด้านการท า
ต าแหน่งทางวิชาการ ด้านการพัฒนาตนเอง เข้ารับการอบรมสัมมนาต่างๆทั้งทางวิชาการและวิชาชีพให้
สอดคล้องความเหมาะสมกับการน าไปใช้ในการพัฒนางานและผู้เรียนเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มหาวิทยาลัย ทุนวิจัยผ่านหน่วยงานสถาบันวิจัยฯ 

การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากร 

งบประมาณการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย ์

งบประมาณการสนับสนุนการตีพมิพ์ผลงานทางวิชาการ และการไดร้ับรางวัล
ต่างๆ 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และ
เทคโนโลยี 

ทุนวิจัยสนับสนุนงานวิจยัฯ 
การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
งบประมาณการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
งบประมาณการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

หลักสตูร - ส่งเสริมให้น าองค์ความรู้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนาการเรียนการสอน วิจัยและบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

- ส่งเสริมให้ท างานวิจัย 
- งบประมาณสนับสนุน หนังสือ และอุปกรณ์สานักงาน 
- งบประมาณการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
- งบประมาณการจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
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1.1. ด้านการขอต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการด าเนินการวางแผนใน
การขอต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

ประเภท
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

ชื่อผลงานวิชาการ 
ท่ีคาดวา่จะด าเนินการประกอบการขอผลงาน 

ปี พ.ศ.ท่ีจะเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 เอกสารประกอบการสอน 
ผลงาน 
วิจัย 

2564 2565 2566 2567 2568 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ธนพร อิสระทะ พื้นฐานการนวดไทย       
ณฐวรท บุญรัตนา ภูมิปัญญาไทยสุขภาพวิถไีทย       
วัชราภรณ์ พทัคัน การดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์

แผนไทย 
   

 
 

 

นพมาศ ร่มเกต ุ โภชนาการเพื่อสขุภาพ       
จีรนนท์ แก้วมา เพศศึกษารอบด้าน       

 

1.2.หลักสูตรด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี ้

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิ สาขาวชิา 
 

ประเทศที่จะศึกษา/
สาขาวชิา สาขาวชิาเอก/

มหาวิทยาลัย ป.
เอก 

ปีที่จะ
ศึกษา 

ใน
ประเทศ 

ต่าง 
ประเทศ 

1 นางสาวณฐวรท 
บุญรัตนา 

วท.ม. การแพทย์แผน
ตะวันออก 

 2568   วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง/
ม.แม่ฟูาหลวง 

2 นางสาวธนพร  
อิสระทะ 

วท.ม. การแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์

 2571   ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ/
ม.แม่ฟูาหลวง 

3 นางสาววัชราภรณ์  
พัทคัน 

วท.ม. การแพทย์แผนไทย
ประยุกต ์

 2574   วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง/
ม.แม่ฟูาหลวง 

4 นางสาวจีรนันท์ 
แก้วมา 

ศ.ด. สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

- -     

5 นางสาวนพมาศ 
ร่มเกตุ 

ศษ.ม. สร้างเสริมสุขภาพ  -     

 
1.3 หลักสูตรจัดท าแผนบริหารการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
หัวข้อ/ความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่ต้องได้รับการพัฒนา 

1  นางสาวณฐวรท บุญรัตนา 1.วิทยาศาสตร์สุขภาพ/เคร่ืองส าอาง 
2.การพัฒนาสมนุไพร 

2  นางสาวธนพร อิสระทะ 1.เทคนิคการนวดในรูปแบบต่างๆ 
2.การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3  นางสาววชัราภรณ ์ พัทคัน 1.การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2.การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/งานสปา 
3.พัฒนาเทคนิคการสอนออนไลน์ 

4 นางสาวจีรนันท์ แก้วมา 1.การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2.การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 

5  นางสาวนพมาศ ร่มเกตุ 1.การส่งเสริมสุขภาพ 
2.การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์     
(สายวิชาการ) คนละ 10,000 บาท และในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้พัฒนาด้าน
วิชาการ โดยการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ตามแผนพัฒนาอาจารย์ (IDP) 
พบว่า ผลการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังนี้ 

ที ่
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

หัวข้อ/หลักสูตร สอดคล้อง/พัฒนาด้าน 

1  นางสาวณฐวรท  
บุญรัตนา 

- การอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย 
- อบรม Sun Care Technology & Formulation  
- อบรมสมนุไพรพื้นบา้น ตา้นโควดิ-19 ใช้ให้เป็นเน้นปลอดภัย 
- การวิจยัเชิงเอกสารและการวิจยัเชิงคณุภาพ 
- อบรมประชุมชี้แจงประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร 
- การพัฒนาผลิตภณัฑ์น้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรและ

น้ ามันนวดสปา 
- อบรมปฐมนิเทศการใช้งานระบบ English discoveries 

1.การเรียนการสอน 
วิชาเภสัชกรรมไทย, การตั้ง
ต ารับ, ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ 
2-3.พัฒนาการสอน 
4-6.พัฒนาหลักสูตร 

2  นางสาวธนพร  
อิสระทะ 

- การปูองกันและจดัการภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอาย ุ
ส าหรับผู้ดูแล 

- อบรม Sun Care Technology & Formulation  
- อบรมสมุนไพรพื้นบ้าน ตา้นโควิด-19 ใช้ให้เป็นเน้น

ปลอดภัย 
- อบรมการเขียนข้อเสนอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
- อบรมประชุมช้ีแจงประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรและ

น้ ามันนวดสปา 
- อบรมปฐมนิเทศการใช้งานระบบ English discoveries  

1.ด้านวิจัย 
2.การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
4-6.พัฒนาหลักสูตร 

3  นางสาววัชราภรณ ์  
พัทคัน 

- การปูองกันและจดัการภาวะสมองเสื่อมในผูสู้งอาย ุ
ส าหรับผู้ดูแล 

- อบรม Sun Care Technology & Formulation  
- อบรมสมุนไพรพื้นบ้าน ตา้นโควิด-19 ใช้ให้เป็นเน้น

ปลอดภัย 
- อบรมการเขียนข้อเสนอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
- อบรมประชุมช้ีแจงประกันคณุภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร 
- การพัฒนาผลิตภณัฑ์น้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรและ

น้ ามันนวดสปา 
- อบรมปฐมนิเทศการใช้งานระบบ English discoveries 
-  

1-2.การเรียนการสอน 
3,6.พัฒนาหลักสูตร 
4-5.การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4 นางสาวจีรนันท์ 
แก้วมา 

- อบรมประชุมช้ีแจงประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร 

- อบรมปฐมนิเทศการใช้งานระบบ English discoveries 

1.การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2.พัฒนาหลักสูตร 
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ที ่
อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

หัวข้อ/หลักสูตร สอดคล้อง/พัฒนาด้าน 

5  นางสาวนพมาศ  
ร่มเกต ุ

- อบรมประชุมช้ีแจงประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับหลักสูตร  

- อบรมปฐมนิเทศการใช้งานระบบ English discoveries  
- อบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ

ท างาน 

1.การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
2.พัฒนาหลักสูตร 

 

● มีการประเมินกระบวนการ 
1.หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประกอบไปด้วย       

8 ประเด็นสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้  
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์ Mean ระดับ 

1.การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอน
ของอาจารย์ 

4.50 มากที่สุด 

2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปีละ
หน่ึงคร้ัง 

4.75 มากที่สุด 

3.อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เขา้สูต่ าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.75 มากที่สุด 

4.การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.63 มากที่สุด 

5.มีสวัสดิการที่เหมาะสมท าให้อาจารย์มีความสุขในการปฏิบัติงาน 4.13 มาก 

6.มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.13 มาก 

7.มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและยุติธรรม 4.75 มากที่สุด 

8.ท่านมีความพึงพอใจในการท าหน้าทีอ่าจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 4.63 มากที่สุด 

ภาพรวมการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ 4.53 มากที่สุด 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ความพึงพอใจ

ภาพรวมการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ อยู่ในระดับ มากที่สุด คือ ( =4.53) เมื่อวิเคราะห์รายประเด็น 

พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ และประเด็นมีระบบการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและยุติธรรม มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ ( =4.75) และส่วนของประเด็นการ

เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร และท่านมีความพึงพอใจใน

การท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ ( =4.63) ประเด็นที่มีความ

พึงพอใจน้อยที่สุด คือ มีสวัสดิการที่เหมาะสมท าให้อาจารย์มีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีงบประมาณ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีความพึงพอใจ คือ ( =4.25) มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

คือ ( =4.13) ตามล าดับ 
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● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
        1.มีการทบทวน แผนการพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร มีการก ากับ
ติดตามให้อาจารย์ด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผนและก าหนดประเด็นให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ
การวิจัย การขอต าแน่งทางวิชาการ รวมถึงทิศทางการศึกษาต่อของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
        2.มีการบรรยายกาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเรียนการสอนในการประชุมเพ่ือน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี 
       3.มีการส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับงานวิจัยและบริการวิชาการในการสนับสนุนให้อาจารย์
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและผลงานบริการวิชาการ 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมมีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
           หลักสูตรได้ก าหนดแผนการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับด้านการการวิจัย การศึกษาต่อ ด้านการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อศักยภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า อาจารย์ธนพร อิสระทะและ
อาจารย์วัชราภรณ์ พัทคัน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการปูองกันและจัดการภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ
ส าหรับผู้ดูแล ได้น าองค์ความรู้น ามาสู่การจัดโครงการบริการวิชาการกิจกรรม “การประเมินและปูองกัน
ภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้น”อาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้เป็นวิทยากร และอาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา ได้เข้าร่วมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรและน้ ามันนวดสปา น าองค์ความรู้จากการอบรมไปจัด
กิจกรรมครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การท าน้ ามันสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ทั้ง 2 โครงการด าเนินกิจกรรม
และเผยแพร่สู่สาธารณะทางเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ท่านมีการพัฒนาตนเองที่เกี่ยวกับข้องกับหลักสูตรสามารถน ามา
พัฒนาตนเองและนักศึกษาได้ตามที่ก าหนดในแผนพัฒนาอาจารย์ถือว่า บรรลุเปูาหมาย 

2.ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับมาก
ที่สุดค่าเฉลี่ย 4.53 ซึ่งสูงกว่าค่าเปูาหมายที่ก าหนด 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
4.1.3-1 แผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารย์ ระดับหลักสูตร* 
4.1.3-2 บันทึกข้อความโครงการบริการวิชาการ “การประเมินและปูองกันภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้น” 
4.1.3-3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การท าน้ ามันสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ 
4.1.3-4 ผลการประเมินความพึงพอใจส าหรับอาจารย์ 
4.1.3-5 เอกสารการพัฒนาตนเองของคณาจารย์ในหลักสูตร 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2        คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า (I) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  โทรศัพท์  : 0982986189 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  โทรศัพท์  : 0982986189 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 1 คน ได้แก่ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
1 นางสาวณฐวรท บุญรัตนา 

2 นางสาวธนพร  อิสระทะ 

3 นางสาววัชราภรณ์  พัทคัน 

4 นางสาวจีรนันท์ แก้วมา 

5 นางสาวนพมาศ ร่มเกต ุ
 

คิดเป็นร้อยละ 20  เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 5 มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน รายละเอียดการค านวณ
ดังต่อไปนี้ 
วิธีการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก  

 

 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
 

 
จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรทั้งหมด 
X 100      

 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกท่ีไดค้ะแนนเตม็ 5 
X 5  
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เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.1 ประวัติอาจารย์ 
 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน  

ประเด็น 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 20 
5.00 

คะแนน 

ร้อยละ 0 
0.00 

คะแนน 

ร้อยละ20 
5.00 

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

 
 

 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 

 

ตารางค านวณตามสตูรข้างตน้ จ านวน

ร้อยละของอาจารยผู้์รับผิดชอบหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0

รอ้ยละของอาจารยผู้์รบัผิดชอบหลกัสตูรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการทีห่นดให้เปน็คะแนนเต็ม 5 20
 

 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
- 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ประเด็น 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 20 
0.00 

คะแนน 

ร้อยละ 0 
0.00 

คะแนน 

ร้อยละ 0 
0.00 

คะแนน 
ไม่บรรลุ 

 
 
 

 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
X 5  
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด จ านวน 6 เรื่อง  

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

 
 
 

 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 
 
 

 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.2.3-1 บทความวิชาการ 6 เรื่อง 
 
 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
X 100  

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ

หลักสตูร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

X 5 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

เกณฑ์การประเมินตามคู่มือ 

ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 

2 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร  

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ 

0.60 

4 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

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

0.80 

5 

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

1.00 

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

1.00 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
 

1.00 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว ได้แก่ 
● ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม 
● ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
● ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ 

1.00 
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ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 

● ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
● กรณีศึกษา 
● ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
● ซอฟต์แวร์ 
● พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

คุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6 
- งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20 

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

ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกลุอาจารย์ 

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่
ผลงาน 

คุณภาพผลงานวิชาทางวิชาการ 

1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 อ.วัชราภรณ์ พัทคัน สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

การส ารวจการใช้ผลิตภัณฑ์
สุขภาพสมุนไพร ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

10-11 
มีนาคม 2565 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 อ.วัชราภรณ์ พัทคัน สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

คุณภาพชีวิตและความสามารถใน
การท ากิจวัตรประจ าวันของ
ผู้สูงอายุ ในต าบลสาคร อ าเภอ
ท่าแพ จังหวัดสตูล 

10-11 
มีนาคม 2565 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

0.20 อ.ดร.จีรนันท์  
แก้วมา 

สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ วิทยาเขตสตูล 

สภาวะสุขภาพ ปัญหาการด าเนิน
กิจวัตรประจ าวัน และความ
ต้องการของพระภิกษุสูงวัยท่ีมี
สภาวะทุพพลภาพในระดับ
ช่วยเหลือตนเองไม่ได:้ การศึกษา
กรณ ี

16-17 
กันยายน 
2564 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

0.20 อ.ดร.จีรนันท์ แก้วมา สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ วิทยาเขตสตูล 

รูปแบบการเพิม่กิจกรรมทางกาย
ส าหรับผู้สูงอายโุดยใช้วิธีการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

16-17 
กันยายน 
2564 

 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 

0.2 อ.ดร.จีรนันท์ แก้วมา สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ วิทยาเขตสตูล 

การพัฒนาโปรแกรมการออก
ก าลังกายด้วยรูปแบบการเซิ้งสะ
ไนประยุกตส์ าหรับผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะความดันโลหิตสูง 

13-14 
มกราคม 
2565 

2 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 
    

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร  
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ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกลุอาจารย์ 

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่
ผลงาน 

3 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ที่ได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 

0.60 

อ.ดร.จีรนันท์ แก้วมา สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 
วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ วิทยาเขตสตูล 

ความเชื่อและทัศนคติด้านการ
ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ของคน 
เจนเนอร์เรชั่น ‘Z’ : กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ 

ปี 8 ฉบับท่ี1 
มกราคม-
มิถุนายน 
2564 

4 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

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

0.80 

    

5 

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

1.00 

    

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

1.00 
    

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน 

1.00 
    

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
    

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00     
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่าน 1.00     
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ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ค่า

น้ าหนัก 
ชื่อ-สกลุอาจารย์ 

ต้นสังกัดอาจารย ์
(หลักสูตรและคณะ) 

ชื่อผลงานวิชาการ/ 
งานสร้างสรรค ์

วันที่เผยแพร่
ผลงาน 

เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ได้แก่ 
● ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
● ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการ

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

ลักษณะเดียวกัน 
 

คุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

6 
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online      

0.20 
    

7 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40     
8 - งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60     

9 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80 
    

10 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 
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สรุปคะแนนผลรวมถ่วงน้ าหนัก 
 

ล าดับ ค่าน้ าหนัก จ านวนผลงาน คะแนน

1 0.20 5.00 1

2 0.40 0

3 0.60 1.00 0.6

4 0.80 0

5 1.00 0

6 1.6รวมคะแนนผลงานวชิาการทัง้หมด
 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ประเด็น 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ร้อยละ 20 
5.00 

คะแนน 

ร้อยละ 8 
2.00 

คะแนน 

ร้อยละ 32 
5.00 

คะแนน 
บรรลุ 

 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
2.00 

คะแนน 
0.67 

คะแนน 
3.33 

คะแนน 
บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3         ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  โทรศัพท์  : 0982986189 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา  โทรศัพท์  : 0982986189 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

ผลการด าเนินงาน 
อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 
     ในการรายงานผลการด าเนินงานให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน 5 ท่าน ซึ่งอาจารย์มีความเพียงพอต่อสัดส่วนจ านวนนักศึกษาที่ใช้ส าหรับการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการจัดท าแบบส ารวจแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 - 2564 อัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ดังนี้ 

ล าดับ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

1 นางสาวณฐวรท บุญรัตนา นางสาวณฐวรท บุญรัตนา 

2 นางสาวธนพร  อิสระทะ นางสาวธนพร  อิสระทะ 

3  นางสาววัชราภรณ์  พัทคัน นางสาววัชราภรณ์  พัทคัน 

4 นางฤดีดาว ช่างสาน นางสาวจีรนันท์ แก้วมา 

5 นางสาวนพมาศ ร่มเกต ุ นางสาวนพมาศ ร่มเกต ุ

ร้อยละอัตราการคงอยู่ 100 100 

หมายเหตุ** อัตราคงอยู่ของอาจารย์ให้พิจารณาจากรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรว่ามี

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ต้ังแต่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้
เปิดด าเนินการ 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
4.3.1-1 มคอ.2 
 
 

0

100

200

2 5 6 2 2 5 6 3 2 5 6 4

แนวโน้ม อัตราการคงอ ยู่ของอาจารย์ ในหลัก สูตร
อัตราการคงอยู่ร้อยละ
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4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
ประเด็นเป้าหมาย :  

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

ปีการศึกษา ผลการประเมินความพึงพอใจ ผลการเปรียบเทียบ 
2562 4.53 - 
2563 4.92 เพ่ิมข้ึน 
2564 4.62 ลดลง 

 

หมายเหตุ** ความพึงพอใจของอาจารย์ให้พิจารณาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน 
ที่ได้ท าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
กระบวนการที่ได้ด าเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 

y = 0.045x + 4.6 
R² = 0.0486 

4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

2562  2563  2564  

แนวโน้มความพึงพอใจของอาจารย์  
ผลการประเมิน เชิงเส้น (ผลการประเมิน) เชิงเส้น (ผลการประเมิน) 
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สรุปแนวโน้มผลการด าเนินการและความพึงพอใจประจ าปีการศึกษา 2563 

หัวข้อ แนวโน้ม 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตร คงท่ี 
ความพึงพอใจของหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด ลดลง 

● ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศหรือโดดเด่น โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
ว่าเป็นผลการด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง (ถ้าม)ี 
ไม่มี 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ  
4.3.2-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร ปี 2562 
4.3.2-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร ปี 2563 
4.3.2-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร ปี 2564 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2563 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
ไมบ่รรลุ 
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หมวดที ่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

1.ข้อมูลนักศึกษาที่รับเข้า/จ านวนนักศึกษาคงอยู่  
  หลักสูตรเริ่มเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ถึง ปัจจุบัน พบว่าในปีการศึกษา 2562 
มีจ านวนรับเข้านักศึกษาใหม่ 5 คน เมื่อถึงปีการศึกษา 2563 พบว่ามีจ านวนนักศึกษาคงอยู่ 5 คน 
และจ านวนรับเข้านักศึกษาใหม่ 7 คน และปีการศึกษา 2564 ตารางแสดงผลจ านวนนักศึกษาคงอยู่
ในหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 พบว่า มีนักศึกษาคงอยู่ในหลักสูตรเป็นจ านวนทั้งสิ้น 11 คน 
สาเหตุเนื่องจากมีนักศึกษาเสียชีวิต 1 คน 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 
ปีการศึกษา 2561 - - - - - 
ปีการศึกษา 2562 - - 5 5 4 
ปีการศึกษา 2563 - - - 7 7 
ปีการศึกษา 2564 - - - - - 

รวม - - - 12 11 
 
2. ปัจจัย/ที่มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  

มหาวิทยาลัยมีการให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากรัฐบาลแก่นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์ใน
การศึกษา ตลอดจนหลักสูตรดูแล ให้ค าปรึกษานักศึกษาในด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตอย่างทั่วถึง    
มีผลต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา รวมถึงการเสียชีวิตของนักศึกษานับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่   
ท าให้มีผลต่อจ านวนนักศึกษา 

3. จ านวนและร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี  
ปัจจุบันหลักสูตรมีนักศึกษาจ านวน 2 ชั้นปี ยังไม่มีนักศึกษาที่เรียนครบแผนการเรียนทั้งสี่ปี    

แต่มีจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตร มีจ านวน 11  คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปกีารศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 - - 5 7 - 
2 - - - 5 7 
3 - - - - 4 

รวม - - 5 12 11 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีสอบ

ผ่านตามแผนก าหนด
การศึกษา 

- - - - - 
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4. อัตราการเปลี่ยนแปลงจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนก าหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตร

เปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2  ไม่มีการเรียนการสอน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3  ร้อยละ 100 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4  ร้อยละ 100 

5. จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีท่ีรายงาน  
ไม่มีข้อมูลเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 

6. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการส าเร็จการศึกษา 
ไม่มีข้อมูลเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 
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องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1   การรับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน  โทรศัพท์  : 0623198414 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน  โทรศัพท์  : 0623198414 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 
 
ผลการด าเนินงาน 

อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

3.1.1 การรับนักศึกษา 
ประเด็นเป้าหมาย :  
หลักสูตรสามารถด าเนินการตามกลไกการรับนักศึกษาภายใต้สถานการณ์ ที่มีการแพร่ระบาดของ    
โควิด 19 ได้ตามกระบวนการรับนักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน : อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ควบคุมการ
ด าเนินการวางแผนควบคุมก ากับการรับนักศึกษา ประเมินการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษา ประสานงานร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกการรับนักศึกษาดังนี้ 
 
● มีระบบ มีกลไก 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันทบทวนปัญหาจากการรับนักศึกษาใน  
ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ลงมติหาแนวทางการแก้ไขเพ่ือรองรับการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 
2564  

2. เมื่อหลักสูตรได้รับแจ้งจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้ส่งแผนการรับ
นักศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดเปูาหมายการรับนักศึกษา    
โดยหลักสูตรจะเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติที่ต้องการ และจ านวนนักศึกษาโดยพิจารณาตามข้อก าหนดใน 
มคอ.2 และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 2 การรับเข้าศึกษา (ภาคผนวก ก) จัดท าแผนการรับนักศึกษา
กลับไปยังส านักส่ง เสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือน าเข้าพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย สภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยตามล าดับ  เพ่ือด าเนินการรับสมัครในระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา 
TCAS ปีการศึกษา 2564 

ในกระบวนการรับนักศึกษามีข้ันตอน แบ่งประเภทการรับนักศึกษาในแต่ละรอบโดยหลักสูตร
และคณะร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 2564 แบ่งการรับสมัครออกเป็น 4 รอบดังนี ้

          - รอบท่ี 1 ประเภท portfolio ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 
          - รอบท่ี 2 ประเภทโควตา  
          - รอบท่ี 3 รอบรับตรงร่วมกัน (Admission 1) 
          - รอบท่ี 4 รอบรับตรงร่วมกัน (Admission 2)  
 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 49 

 

ตารางแสดง แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปีท่ีระบุใน มคอ.2 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นป ีที่  1 40 40 40 40 40 
ชั้นป ีที่  2 - 40 40 40 40 
ชั้นป ีที่  3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่  4 - - - 40 40 
รวม 40 80 120 160 160 

จ านวนนักศึกษา 
คาดว่าส าเร็จการศึกษา 

- - - 40 40 

3. หลักสูตรร่วมด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและรายละเอียดของ
หลักสูตร ร่วมกับคณะ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับงานรับเข้านักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน 
ทะเบียนตรวจสอบเงื่อนไขและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร จากนั้นส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

5. หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ท าหน้าที่สอบสัมภาษณ์ 
ผู้สมัครตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

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

การศึกษาให้กับผู้ที่มาสัมภาษณ์ทราบ เพ่ือประกอบการตัดสินใจการเข้าศึกษาต่อ 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลประเด็นการสัมภาษณ์มาสรุปเป็นคะแนนแต่ละ

รายบุคคลรายงานผลการสัมภาษณ์และผลการประเมินความพร้อมของผู้สมัคร และส่งข้อมูลกลับไป
ยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  

7. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ
ประกาศก าหนดให้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา การรับรายงานตัวนักศึกษาทุกรอบการรับสมัครด้วย
กระบวนการเดียวกัน คือ ตรวจหลักฐาน บนัทึกข้อมูลนักศึกษา รับช าระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
แรกเข้าผ่านธนาคาร และจัดเก็บหลักฐานของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
ในการรายงานตัวผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องส่งหลักฐานให้คณะกรรมการรายงานตัวตรวจสอบ
ความถูกต้องของคุณวุฒิตรงตามที่หลักสูตรก าหนดไว้หรือไม่ เพ่ือเป็นการคัดกรองคุณสมบัติของ
นักศึกษาตามมาตรฐานของหลักสูตรที่ได้ก าหนดเอาไว้ จากนั้นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ต้องช า ระ
ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมแรกเข้า ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

*ทั้งนี้ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด 19 หลักสูตรด าเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ที่พิจารณาความ
เหมาะสมของสถานการณ์ และเพ่ือให้สามารถด าเนินการรับนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

8. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบการ
รับนักศึกษา 
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9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวน/ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยเปรียบเทียบ
ผลที่ได้กับแผนการรับนักศึกษาและคุณสมบัติที่หลักสูตรก าหนด 

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง 
กระบวนการรับนักศึกษาในปีถัดไป 
● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

1. เมื่อหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันในการประชุมครั้งที่ 5/2563 และ 6/2563 พบปัญหาว่า  
ในปี 2563 การรับนักศึกษาแรกเข้าอยู่ที่จ านวน 7 คน ซึ่งยังไม่เป็นไปตามแผนรับ (แผนรับนักศึกษา
จ านวน 40 คน) จึงวางแผนร่วมกันว่าในปีการศึกษา 2564 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดียให้มากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ผลิตสื่อต่าง ๆ ทั้งช่องทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ เพจประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ การท ากิจกรรมพร้อมประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
วิทยุ จัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะและหลักสูตรเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงสร้างหลักสูตร 
กิจกรรมหลักสูตร พัฒนาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรหน้าเวปไซต์คณะ เวปไซต์ของหลักสูตรให้มีการ
เคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน เป็นต้น แล้วจัดท าแผนประกันความเสี่ยงการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน
รับของหลักสูตร 

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

 

รอบการรับสมัคร จ านวนรับนกัศึกษา 

Portfolio (1 และ 2) 20 

โควตา 15 

Admission (1 และ 2) 5 

รวม 40 

  
 โดยการรับนักศึกษา ปี 2564 จัดท าเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งการรับสมัคร ตลอดจนการสอบสัมภาษณ์ 
และการจ่ายเงินค่าลงทะเบียน 

 เนื่องจากจ านวนนักศึกษาทุกรอบข้างต้นยังไม่เป็นไปตามแผน หลักสูตรจึงเปิดรับนักศึกษา
ในรอบรับตรงอิสระด้วย ทั้งนี้ได้ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษาดังนี้คือ  

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

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

ช่องทางคือ 
(1) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับคณะ 
(2) การประชาสัมพันธ์หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย 
(3)ประชาสัมพันธ์ทางเพจ “งานรับเข้านักศึกษา SKRU” 
(4) เวปไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(5) ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ 
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(6) Line OPENCHAT “TCAS64 SKRU” 
(7) หลักสูตรประชาสัมพันธ์ทางเพจ “วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา” 
(8) เวปไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(9)ประชาสัมพันธ์โดยการลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนเปูาหมาย 
(10) กลุ่มไลน์สอบสัมภาษณ์ของหลักสูตร 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับงานรับเข้านักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน 
ทะเบียนตรวจสอบเงื่อนไขและพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร จากนั้นส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

5. การรับสมัครนักศึกษาในปีนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปาได้ด าเนินการรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่รอบที่ 1 – 4 โดยในทุก ๆ รอบการรับสมัคร หลักสูตรมี
การแต่งตั้งตัวแทนกรรมการหลักสูตรเพ่ือสอบสัมภาษณ์นักศึกษา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้ชี้แจงข้อมูลก่อนการสอบสัมภาษณ์ทุกรอบการรับนักศึกษาสถานการณ์การรับสมัคร ผลการ
สอบข้อเขียน ผลการพิจาณาผลงาน ก่อนเริ่มท าการสัมภาษณ์ เพ่ือให้กรรมการสัมภาษณ์ได้มีข้อมูลการ
สอบข้อเขียนประกอบการสัมภาษณ์ 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ท าหน้าที่สอบ 
สัมภาษณ์ผู้สมัครตามประเด็นดังนี้ 

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

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์แต่ละรอบน าผล 
ประเด็นการสัมภาษณ์มาสรุปเป็นคะแนนแต่ละรายบุคคล รายงานผลการสัมภาษณ์และผลการ
ประเมินความพร้อมของผู้สมัคร และส่งข้อมูลกลับไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  

8. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ
ประกาศก าหนดให้เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา ผลการรับเข้า ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษาที่
รายงานตัวทั้งสิ้นจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15 โดยจ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวในแต่ละรอบ
ดังต่อไปนี้ 

        - รอบท่ี 1 มีนักศึกษารายงานตัว จ านวน 2 คน 
        - รอบท่ี 2 มีนักศึกษารายงานตัว จ านวน 1 คน 
        - รอบท่ี 3 มีนักศึกษารายงานตัว จ านวน 2 คน 
        - รอบท่ี 4 มีนักศึกษารายงานตัว จ านวน 1 คน 
        - รอบท่ี 5 ไม่มีนักศึกษารายงานตัว 
9. หลักสูตรได้ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรับนักศึกษา 7 ประเด็น โดย 

ให้นักศึกษาท าการประเมินความพึงพอใจ โดยคะแนนเฉลี่ยภาพรวมการรับ และเตรียมความพร้อม
นักศึกษา โดยน าค่าเฉลี่ยการประเมินครั้งที่ 1/2564 และ 2/2564 ได้ดังนี้ 
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ความคิดเห็นของนักศึกษา 
Mean 
(2 รอบ
ประเมิน) 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

1. การก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามีความเหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของหลักสูตร เช่น ความรู้พื้นฐานต่างๆ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่จ าเป็น  

4.61 มากที่สุด 

2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าศึกษามีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส และเป็นธรรม 4.52 มากที่สุด 

3. กระบวนการคัดเลือกเข้าศึกษามีความเหมาะสม 4.56 มากที่สุด 

4. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกอย่างทั่วถึง 4.51 มากที่สุด 

5. การประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษามีความชัดเจน ตรงเวลา และเที่ยงธรรม 4.52 มากที่สุด 

6. การก าหนดเปูาหมายการรับนักศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาความต้องการของ
ตลาด และความพร้อมของอาจารย์ 

4.48 มาก 

7. การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ตนเอง พร้อมท้ังสามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา 

4.43 มาก 

ภาพรวมการรับ และเตรียมความพร้อมนักศึกษา 4.52 มากที่สุด 

 
10. ผลการด าเนินงานตามเปูาหมาย พบว่านักศึกษาแรกเข้ามีจ านวน 6 คน ซึ่งไม่เป็นไปตาม 

แผนรับนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรับนักศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
ภาพรวมทั้งสองรอบการประเมินเท่ากับ 4.52 ซึ่งสูงกว่าค่าเปูาหมาย 
 
● มีการประเมินกระบวนการ 

การด าเนินงานตามระบบและกลไกมีผลการด าเนินงาน เมื่อเสร็จสิ้นการรับนักศึกษาในปี 2564 
เสร็จสิ้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันปรึกษาหารือ และน าผลสรุปจ านวนนักศึกษาที่ประชุม
เพ่ือทบทวนกลไกการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผนรับเข้า พร้อมประเมินผล สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการรับนักศึกษา ร่วมกับการประชุมปรึกษาหารือในที่ประชุมกรรมการวิชาการคณะเพ่ือหา
แนวทางการแก้ไข ดังรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 และด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
พบปัญหา คือ  

1. หลักสูตรสามารถด าเนินการรับนักศึกษาตามกลไกและขั้นตอนที่วางแผนไว้ และมีนักศึกษา
รายงานตัว จ านวน 6 คน แต่การรับเข้านักศึกษาของหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามแผนรับที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
จ านวน 40 คน ปัจจัยเสี่ยงที่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว คือ  

1.1 การวางนโยบายการรับนักศึกษาตามแผนรับ พบว่า กระบวนการก าหนดจ านวนแผนรับ
นักศึกษาตามมคอ.2ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรที่มีรายวิชาปฏิบัติการเป็นหลัก เพ่ือให้อาจารย์
ดูแลนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง จึงควรปรับลดแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสม 

1.2 จ านวนนักศึกษารายงานตัวมีจ านวนน้อยกว่าที่ยืนยันสิทธิ์ 
1.3 สถานการณ์โควิด 19 มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษา 
ในระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางหลักสูตรอาจจะยังมีช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ไม่เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย หรือกลุ่มเปูาหมายไม่เข้าใจการเรียนในหลักสูตร และการ
ประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา รวมทั้งปริมาณการเปิดรับนักศึกษาทั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เปิดรับนักศึกษาจ านวนมาก ในขณะที่กลุ่มเปูาหมายที่เป็นนักเรียนมี
จ านวนน้อยกว่ามาก รวมทั้ง 
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1.4 หลักสูตรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการรับนักศึกษา โดยพบว่า
ปัญหาเรื่องการรับนักศึกษาเป็นปัญหาที่มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นหลักจึงร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นว่าควรมี
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

1. ปรับปรุงเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนการสอนในหลักสูตรรวมทั้ง 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา  

2. ปรับปรุงเนื้อหาเพจประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 
3. หลักสูตรเสนอขอบรรจุแผนการปรับปรุงหลักสูตร ปีงบประมาณ 2565  

 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

1. แผนปรับปรุงหลักสูตรฯ บรรจุในแผนปรับปรุงหลักสูตรปีงบประมาณ 2565 โดยมีการ
น าเสนอแนวคิดการปรับปรุงหลักสูตรผ่านคณะกรรมการวิชาการคณะ และอยู่ในขั้นตอนเตรียม
น าเสนอกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย หลักสูตรด าเนินการส่ง ลส.02 ลส.03 ผ่านที่ประชุมกรรมการ
วิชาการเห็นชอบให้บรรจุในแผนปีงบประมาณ 2565 เป็นหลักสูตรสุขภาพและความงาม ดังรายงาน
การประชุม 5/2563 และ 3/2564  
มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน : ผลการด าเนินงานตามเปูาหมายพบว่า 
1. ปีการศึกษา 2564 นักศึกษาแรกเข้ามีจ านวน 6 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนรับนักศึกษา 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการรับนักศึกษา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.52 ซึ่งสูงกว่าค่า
เปูาหมาย 
3. หลักสูตรขอบรรจุแผนปรับปรุงหลักสูตร ปีงบประมาณ 2565 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1.1-1 มคอ.2  
3.1.1-2 ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาภาค ปกติ ประจ าปีการศึกษา 2564  
3.1.1-3 รายงานการประชุม 
3.1.1-4 ภาพแสดงช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
3.1.1-5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง การรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564   
3.1.1-6 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่องแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2564 
(ตัวแทนกรรมการหลักสูตรเข้าร่วมเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์) 
3.1.1-7 จ านวนผู้มีสิทธิ์ออกรหัสนักศึกษา 
3.1.1-8 รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
3.1.1-9 ประชุมปรับปรุงหลักสูตร 
3.1.1-10 แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 
3.1.1.11 ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาใหม่แรกเข้า ประจ าปีการศึกษา 2564 
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3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ประเด็นเป้าหมาย :  
1. นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนได้ตลอดหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และการใช้ชีวิต 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

1. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจรายวิชาที่จ าเป็นต้องปรับพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการ
ประเมินจากความต้องการของนักศึกษารุ่นพ่ี ปีการศึกษา 2563 มาประกอบการตัดสินใจในการวางแผน
รายวิชาเตรียมความพร้อมเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และการใช้ชีวิตของ
ผู้เรียนมากท่ีสุด ประกอบกับให้สอดคล้องกับปัญหาใหม่ และปัญหาแรกเข้าที่ระบุไว้ใน มคอ.2 รวมทั้ง
นักศึกษาใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะ และหลักสูตร 
ตารางแสดง ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า/กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ระบุใน มคอ.2 

ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการดาเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร ์
ไม่เพียงพอ 

จัดโครงการเตรียมความพร้อม และสอนเสริมทางด้านวิทยาศาสตร์
ก่อนเข้าเรียนหรือในภาคการศึกษาที่ 1 ส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความรู้พื้นฐานด้านคณติศาสตร ์
ไม่เพียงพอ 

จัดโครงการเตรียมความพร้อม และสอนเสริมทางด้านคณิตศาสตร์
ก่อนเข้าเรียนหรือในภาคการศึกษาที่ 1 ส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
ไม่เพียงพอ 

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

          2. คณะร่วมกับหลักสูตร วางแผนเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 
19 โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันสอนการใช้โปรแกรมออนไลน์ส าหรับนักศึกษา
ใหม่ และก าหนดการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานทางวิชาการและผู้รับผิดชอบสอนปรับพ้ืนฐานในปี
การศึกษา 2564 รวมทั้งก าหนดรายวิชาเพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนเปิดภาคเรียน 

3. คณะร่วมกับหลักสูตรจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนการปรับพ้ืนฐานแบบออนไลน์
ให้กับนักศึกษาใหม่ 

4. หลักสูตรมีไลน์กลุ่มเพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
5. หลักสูตรสร้างห้องเรียนออนไลน์ (google classroom) เพ่ือเป็นช่องทางใช้งานในการ

สอนปรับพื้นฐาน 
6. มีการประเมินผลก่อนและหลังเรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนต้องมีคะแนนสอบหลังเรียน  

โดยต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
7. นักศึกษาใหม่จะต้องท าการประเมินผลการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งสามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา 
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● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
1.นักศึกษาใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ(ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาและประชุม

ผู้ปกครอง) จากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 และปฐมนิเทศ
จากกองพัฒนานักศึกษาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 

 

 
 

 
 
ด้านหลักสูตรฯร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท าการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ

เตรียมความพร้อมการใช้เทคโนโลยีส าหรับการเตรียมความพร้อมในการปรับพ้ืนฐาน และการเรียน
ออนไลน์ในปีการศึกษา 2564 ในวันที่ โดยมีการสอนการใช้โปรแกรม MS  TEAM, ZOOM, 
GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE MEET ให้กับนักศึกษาก่อนก าหนดการเรียนปรับพื้นฐาน 

2. นักศึกษาใหม่ได้รับการปรับพื้นฐานรายวิชาที่สอดคล้องกับหัวข้อปัญหาแรกเข้าท่ีระบุไว้ใน 
มคอ. 2 ดังต่อไปนี้   
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ตารางแสดงรายวิชาปรับพื้นฐานส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2563  

ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า รายวิชาปรับพ้ืนฐาน วันที ่
รูปแบบการ

เรียน 
ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ เคมีพื้นฐาน 28,29,30 มิย.64  

และ 1 ก.ค.64 
ออนไลน ์

ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ คณิตศาสตร์พื้นฐาน 22, 23,24,25 มิ.ย.64 
(เช้า) 

ออนไลน ์

ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษไม่
เพียงพอ 

ภาษาอังกฤษ 22, 23,24,25 มิ.ย.64 
(บ่าย) 

ออนไลน ์

ปรับความรู้พื้นฐานส าหรับการเรียนใน
หลักสูตร 

1. อาหารและโภชนาการ 
2.กายวภิาคศาสตร์ของ
มนุษย ์

21 มิ.ย.64 ออนไลน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. นักศึกษาท าแบบประเมินความพึงพอใจของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา      

เพ่ือให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งสามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 ระดับมาก เมื่อดูแนวโน้มตั้งแต่ปี 2562 -2564 พบว่ามีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย  

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจหัวข้อการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้า
ศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งสามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษา 

     
   จากตาราง แสดงให้เห็นว่า คะแนนความพึงพอใจลดลงจากปีก่อนหน้า ทั้งนี้คะแนนประเมิน
ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการเก็บข้อมูลจากนักเรียนชั้นปีที่ 1 เนื่องจากหลักสูตรไม่มีการเปิดการเรียนการ
สอนชั้นปีที่ 1 เนื่องจากเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้หลักสูตรที่รับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ
จ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 20 % ติดต่อกัน 2 ปี หยุดการเรีการสอนในปีการศึกษานั้น  คะแนนที่ได้จึง
เป็นคะแนนของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ 
 
 

ความคิดเห็นของนักศึกษา 
Mean 

ปี 2562 
 

Mean 
ปี 2563 

 

Mean 
ปี 2564 

 

แนว 
โน้ม 

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาได้รบัการพัฒนาตนเอง พร้อมท้ังสามารถเรียนใน
หลักสตูรจนส าเร็จการศึกษา 

4.40 4.64 
 

4.43 
 

เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย 
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● มีการประเมินกระบวนการ 
1. หลักสูตรร่วมกันประเมินกระบวนการในการพบว่า การด าเนินการจัดรายวิชาปรับพ้ืนฐาน

ส าหรับนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยและบรรลุ
เปูาหมายที่ก าหนด ดังนั้นระบบที่ด าเนินการอยู่มีความเหมาะสม สามารถส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
พร้อมพ้ืนฐานร่างกายมนุษย์  และโภชนาการ ตลอดจนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเป็นพ้ืนฐานในการเรียนตลอดหลักสูตรได้ ที่ประชุมเสนอให้การปรับพ้ืนฐาน
ส าหรับนักศึกษาใหม่ในปีหน้าให้น าผลการเรียนของนักศึกษาปัจจุบันมาประกอบการตัดสินใจเพ่ือ
วางแผนรายวิชาปรับพื้นฐานปีต่อไป 

2. ในการประเมินขั้นตอนความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ
การศึกษาพบว่า ยังไม่ใช่ผลประเมินจากกลุ่มเปูาหมายที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เนื่องจากหลักสูตรไม่มี
การเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 เนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัย ท าให้ผลคะแนนที่ได้เป็นผล
ภาพรวมจากนักศึกษาท่ีอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 และ 3  

3. จากปัญหาในขั้นตอนที่ 2 หลักสูตรจึงปรับเปลี่ยนวิธีการดูความส าเร็จของการสอนปรับ
พ้ืนฐาน โดยการพิจารณาจากคะแนนก่อนและหลังเรียน ท าให้สามารถมองภาพได้อย่างคร่าว ๆ ว่า
นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง หากยังมีการเปิดการเรียนการสอน นักศึกษาสามารถ
น าความรู้นี้ไปใช้เป็นพ้ืนฐานการเรียนตลอดหลักสูตรได้ 

 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

มีการปรับปรุงในขั้นตอนการก าหนดรายวิชา โดยหลักสูตรร่วมพูดคุยและสอบถามจาก
นักศึกษารุ่นพ่ีพบว่าเมื่อน าผลการเรียนของนักศึกษาปัจจุบันมาประกอบการตัดสินใจเพ่ือวางแผน
รายวิชาปรับพ้ืนฐาน ปี 2564 พบว่ารายวิชาที่นักศึกษามีปัญหาในการเรียน ยังคงเป็นวิชา เคมี 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน และการใช้ภาษาอังกฤษ ที่ระบุไว้ใน มคอ.2 รวมทั้งวิชาของหลักสูตร ที่นักศึกษา
มีผลการเรียนยังไม่เป็นที่พอใจคือ วิชาโภชนาการเพ่ือสุขภาพจึงควรมีการปรับพ้ืนฐานวิชาดังกล่าว 
และวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์เป็นพ้ืนฐานที่สามารถน าไปใช้ได้ในหลากหลายวิชา 
ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีมติร่วมกันว่า  การปรับพ้ืนฐานในปี 2564 ให้ปรับพ้ืนฐานวิชา เคมี 
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ โภชนาการเพ่ือสุขภาพ และกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ
มนุษย์ หลักสูตรจึงระบุรายวิชาทั้งสองวิชานี้เป็นรายวิชาส าหรับปรับพ้ืนฐานแก่นักศึกษาใหม่ในปี 
2564 ดังตารางเรียนปรับพื้นฐานของหลักสูตร 
 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

      จากการทบทวนการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 เรื่อง มีการปรับเปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่ง
วิชาปรับพ้ืนฐาน จากเดิมอาจารย์ในหลักสูตรเป็นผู้ก าหนด ร่วมกับการสอบถามนักศึกษา แต่ในปี
การศึกษานี้ ได้มีการน าผลการเรียนของนักศึกษามาใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยเลือกรายวิชาที่
พบว่านักศึกษายังขาดความเข้าใจ มีพ้ืนฐานน้อย จึงท าให้หลักสูตรก าหนดรายวิชาดังกล่าวทั้งหมด
ข้างต้น หากปรับปรุงในปีถัดไปควรมีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เมื่อจบปี
การศึกษาเพ่ือน ามาพิจารณาผลความส าเร็จของการปรับพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรม 
● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
- 
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สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
1. นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนได้ตลอดหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ และการใช้ชีวิต 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษามีค่าเฉลี่ย 4.43 สูงกว่า 4.00 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.1.1-1 มคอ.2  
3.1.2-1 ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรภาคปกติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3.1.2-2 ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
3.1.2-3 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการเตรียมความพร้อมการสอนแบบออนไลน์ 
3.1.2-4 รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 

 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

3.1 การรับนักศึกษา 
4.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
ไมบ่รรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน โทรศัพท์  : 0623198414 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน โทรศัพท์  : 0623198414 
การจัดเก็บข้อมูล :   ปีการศึกษา 2564 
 

ผลการด าเนินงาน 
อธิบายผลการด าเนินงานที่หลักสูตรได้ด าเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
ประเด็นเป้าหมาย :  
1.นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในการเรียนมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.00  
● มีระบบ มีกลไก 
       1. หลักสูตรด าเนินการประชุมและเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี จากนั้น
เสนอชื่อต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยก าหนดให้วันพฤหัสบดี คาบที่ 7-8 เป็น
คาบโฮมรูม งดการเรียนการสอน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พบปะกับนักศึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาอบรมชี้แนะ
นักศึกษาให้สามารถด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขและปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่มีปัญหา
ด้านต่าง ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาต้องด าเนินการ ดังนี้  

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

       2. อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 จัดโดย
กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์เข้าใจระบบการให้
ความช่วยเหลือนักศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การดูแลนักศึกษาและให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานด้านอาจารย์
ที่ปรึกษา  
       3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ การใช้ชีวิต การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหลักสูตร 
คณะ และมหาวิทยาลัย 
       4. อาจารย์ผู้รับหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกันรับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาและช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้งมีการติดตามความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาของนักศึกษา 
       5. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผ่านแบบฟอร์มของ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

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

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา  
3) การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  
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4) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพ่ือช่วย
ให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร  

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

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
         1. หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 คือ อาจารย์ธนพร อิสระทะ 
และอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3 คืออาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา ชั้นปีที่ 1 คืออาจารย์วัชราภรณ์ พัทคัน และ
น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
          2. อาจารย์ที่ปรึกษาได้จัดให้มีช่องทางการปรึกษาหลายช่องทาง ทั้งการตั้งไลน์ เฟสบุคของ
หลักสูตร ชั่วโมงโฮมรูมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น.  

 3. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา แนะน าการ
ลงทะเบียนและติดตามผลการเรียนของนักศึกษา พร้อมให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล โดยมีการจัดท าบันทึก
รายงานการให้ค าแนะน าด้านทุนการศึกษา ด้านการใช้ชีวิต การให้ค าแนะน าเรื่องการเก็บชั่วโมงกิจกรรม 
ให้ค าปรึกษาเรื่องการเรียน การค านวณผลการเรียน การเตรียมพร้อมในการสอบ การลงทะเบียนเรียน 
ปัญหาสุขภาพ รวมทั้งสอบถามปัญหาต่างๆจากนักศึกษา พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีปัญหาในการเรียน
วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน นักศึกษาไม่เข้าใจเนื้อหา ส่งผลให้คะแนนสอบน้อย อาจารย์ที่ปรึกษาน าเรื่องเข้า
ที่ประชุม ปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา หลักสูตรให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการติวก่อน
สอบ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการค านวน เป็นต้น 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาสอบถามติดตามผลการให้ค าปรึกษาโดยวิธีที่หลากหลายเช่น ไลน์ เฟสบุค 
โทรศัพท์ การปรึกษาแบบเจอหน้า และติดตามกระบวนการแก้ไขปัญหาในข้อที่ 3 ในปี 2563 ที่ผ่านมา 
พบว่า รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงมีมติร่วมกัน วางแผนจัดโครงการเพ่ิม
ทักษะโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญมาสอนเพ่ิมเติม จากกลไกดังกล่าว ท าให้ในปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรด าเนินการจัด 

4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความรู้และเสริมสร้างทักษะการค านวณ ร่วมกับการผลิต
สื่อมัลติมีเดียและพัฒนาทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ส าหรับงานสุขภาพและสปา แบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 5,6,12 และ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และการค านวณ 
รวมทั้งพัฒนาด้านการท าสื่อมัลติมีเดียในการน าเสนอ รวมทั้งการพูดสื่อสารในที่สาธารณะให้กับนักศึกษชั้นปี
ที่ 2 และ 3 เพ่ือช่วยเสริมสร้างทักษะการค านวนรวมทั้งเพ่ือแก้ปัญหาด้านวิชาการที่นักศึกษาขาดทักษะด้าน
การค านวนและมีผลคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานน้อย 

  4.2 โครงการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม แปูงพวงมาลัย 
  4.3 โครงการวิศวกรสังคม 
  4.4 โครงการบริการวิชาการท าน้ ามันสมุนไพร 
  4.5 โครงการบริการวิชาการพืชสมุนไพร 
5. หลักสูตรร่วมกันประเมินผลการควบคุมดูแลนักศึกษา ของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี 
6. นักศึกษาประเมินผลด้านการควบคุมดูแลนักศึกษา โดยนักศึกษาประเมินอาจารย์ 

ที่ปรึกษาทั้ง 5 ด้าน จ านวนสองครั้ง คือระหว่างปีการศึกษา 1 ครั้ง (ครั้งที่ 1/2564) และครั้งที่ 2 เมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา (ครั้งที่ 2/2564) 

7. หลักสูตรประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาโดย เพ่ิมการ 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 61 

 

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นป ี
          8. หลักสูตรน าผลการประเมิน และประชุมร่วมกันเพ่ือทบทวนกลไกการควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564 เพ่ือปรับปรุงกลไกในปีต่อไป 
 
● มีการประเมินกระบวนการ 
         จากการประเมินกระบวนการจากกลไกข้างต้นพบว่าในปีการศึกษา 2564 พบปัญหาในกลไก
หัวข้อต่อไปนี้ 
         ข้อ 4 การติดตามผลการให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาพบว่าในขั้นตอนนี้ยังขาดการบันทึกผล
การให้ค าแนะน าปรึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคล และก ากับติดตามผลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบลายลักษณ์
อักษร  
         ข้อ 6 การประเมินผลจากนักศึกษา โดยหลักสูตรพบว่าในการประเมินผลความพึงพอใจจาก
นักศึกษาครั้งที่ 2/2564 จ านวนนักศึกษาที่ประเมินผลความพึงพอใจยังไม่เป็นไปตามเปูาร้อยละ 100 
คาดว่าเป็นผลจากการประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ครอบคลุมนักศึกษาเท่าที่ควร  
         เมื่อพิจารณาผลการประเมินการดูแลให้ค าปรึกษาในระหว่างภาคการศึกษา (ครั้งที่1/2564)     
ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมิน เมื่อปี 2563 พบว่าความพึงพอใจ
ลดลง อาจเนื่องด้วยการให้ค าปรึกษาในช่วงสถานการณ์โควิดหรือที่มีการเรียนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่    
ท าให้การติดต่อแจ้งข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์และให้ค าปรึกษาไปยังนักศึกษาบางคนอาจยังไม่ได้ผลดี
เท่าท่ีควร  

เมื่อพิจารณาแยกเฉพาะปี 2564 พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาครั้งที่ 2/2564 มากกว่าผลประเมิน 
ครั้งที่ 1/2564 แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากข้ึนในการให้ค าปรึกษา เมื่อพิจารณาภาพรวม
ความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษาพบว่า เมื่อน าผลประเมินค่าเฉลี่ยทั้งสองรอบการประเมินมาพิจารณา
ผลเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า พบว่า ในปี 2564 นักศึกษามีความพึงพอใจลดลงในหลายด้าน เช่นช่องทางการ
ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา การให้เวลาในการให้ค าปรึกษา การติดตามทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือช่วย
ให้นักศึกษาจบตามเวลาของหลักสูตร รวมทั้งการให้ค าปรึกษาทางวิชาการของอาจารย์ที่ปรึกษา แต่ระดับ
คะแนนพบว่ายังอยู่ที่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

อีกทั้งผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษาใช้เกณฑ์การประเมินตามแบบฟอร์มส่วนกลาง
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนซึ่งเป็นผลการประเมินในภาพกว้างยังไม่ได้มีการประเมินผลที่
เฉพาะเจาะจงในเชิงลึกในด้านความพึงพอใจของนักศึกษากับการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นหลักสูตรจึงควรมีการจัดท าเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
ความพึงพอใจที่สะท้อนผลลัพธ์ของนักศึกษา ในรูปแบบอื่น ๆ เช่นแบบสอบถาม หรือแบบสัมภาษณ์    
 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
         จากปัญหานักศึกษาเข้ามาตอบผลประเมินล่าช้าเมื่อถึงรอบการประเมินผล 2/2564หลักสูตร
ด าเนินการก ากับติดตามพบว่าเมื่อถึงรอบการประเมินนักศึกษาที่เข้ามาประเมินผลยังมีจ านวนน้อยอาจ
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรที่ยังไม่ทั่วถึง ท าให้ทางหลักสูตรด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาเข้ามาประเมินผลทั้งในไลน์กลุ่มรวมนักศึกษาทุกชั้นปีของหลักสูตร และมีการเพ่ิมเติมการแจ้ง
เตือนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีเพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์และก ากับติดตามการประเมินผลจาก
นักศึกษา แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรพบว่าแม้มีการแจ้งเตือนเพ่ิมเติม เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาการ
ประเมินผล ครั้งที่ 2/2564 ก็ยังพบว่ายังมีจ านวนนักศึกษาประเมินผลไม่ครบจ านวน 11 คน โดยมี
นักศึกษาประเมินผลมาเพียง 9 คนเท่านั้น 
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               ตารางแสดงความพึงพอใจด้านการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา 

ความคิดเห็นของนักศึกษา 
Mean 
2562 

Mean 
2563 

Mean 
2564 

แนว 
โน้ม 

1.ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.80 4.68 4.34 ลดลง 
2. นักศึกษาได้รับค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน การก าหนด
แผนการเรียนตามหลักสตูรโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 

4.40 4.56 4.56 เพิ่ม 
ขึ้น 

3. การให้เวลาในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ 

4.60 4.65 4.57 ลดลง 

4.อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการใหค้วามสนใจ ตดิตามผลการ
เรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของ
หลักสตูร 

4.80 4.63 4.56 ลดลง 

5.อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการใหค้วามช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความ
คิดเห็นและช่วยแก้ไขปญัหาตา่งๆ 

5.00 4.61 4.53 ลดลง 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.72 4.57 4.51 ลดลง 

        ทั้งนี้ในรอบการประเมินถัดไปควรมีการประเมินผลเชิงคุณภาพ ร่วมด้วยเพื่อให้สามารถสะท้อน
ความพึงพอใจที่แท้จริงของนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

หลักสูตรมีการเพ่ิมไลน์กลุ่มส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี รวมทั้งไลน์กลุ่มรวมนักศึกษาทุกชั้นปีใน
หลักสูตรเพ่ือติดต่อสอบถามความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตและการเรียนของนักศึกษา กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 มีความจ าเป็นต้องย้ายหลักสูตรเนื่องจากนโยบายของมหาวิทยาลัย แต่ทางหลักสูตร
ยังมีการคงไว้ซึ่งไลน์กลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือการประสานงาน ช่วยเหลือและให้ค าแนะน า นอกจากนี้
อาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน านักศึกษาทุกคน 

 
● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
- 
 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาปี 2564 มีค่าเฉลี่ยคะแนน 

4.51 สูงกว่า 4.00 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.1-1 แผนบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 
3.2.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  
3.2.1-3 โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2.1-4 รายงานการประชุม 
3.2.1-5 ตัวอย่างการให้ค าปรึกษา 
3.2.1-6 ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา  



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 63 

 

3.2.2 การควบคุมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
หมายเหตุ : ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีการควบคุมการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา 
 
3.2.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ประเด็นเป้าหมาย :  

1. หลักสูตรมีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2. นักศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษท่ี 21 

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

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันทบทวนกิจกรรมและโครงการในปีที่ผ่านมาและ
ขอความคิดเห็นจากนักศึกษาเพ่ือก าหนดแผนการจัดโครงการด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวังไว้และบรรจุในแผนการ
ด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งก าหนดวิธีการจัดโครงการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการแพร่
ระบาดของโควิด 19  

2. หลักสูตรและนักศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรม หรือโครงการที่สอดคล้องกับการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

3.หลักสูตรมีแบบประเมินให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จ านวน 5 ข้อ 

   1) มีกิจกรรมเพ่ือการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งใน และนอกชั้นเรียน 
   2) หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
   3) หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะสารสนเทศ  
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ 

   4) การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจบการศึกษาอย่างเหมาะสม 
   5) การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
4.น าผลการประเมินกระบวนการไปทบทวนและปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 

 

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
           เมื่อหลักสูตรการวางแผนกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21      
โดยหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาทักษะในส่วนที่
นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปาควรได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสมกับบทบาทและอาชีพ 
และมีทักษะด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
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         1.ด าเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความรู้และเสริมสร้างทักษะการค านวน 
ร่วมกับการผลิตสื่อมัลติมีเดียและพัฒนาทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ส าหรับงานสุขภาพและสปา 
ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ในระหว่างวันที่ 5,6,12 และ 13 กุมภาพันธ์  2565 แบบออนไลน์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ด้านการค านวน พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่ได้มาใช้ในงาน
บริการด้านสุขภาพและสปาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงนักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตสื่อมัลติมีเดีย
เพ่ือการน าเสนองาน การให้ความรู้ทางสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบวีดีโอได้อย่างเหมาะสมและสามารถน าไปใช้
ได้จริง รวมทั้งเพ่ือให้นักศึกษากสามารถพูดสื่อสารข้อมูล ความรู้ด้านสุขภาพและสปาในที่สาธารณะได้
อย่างเหมาะสม โครงการด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย 
       2. ด าเนินการจัดกิจกรรมเสริมทางด้านทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของภูมิปัญญา
ไทย โดยจัดกิจกรรมท าแปูงพวงมาลัยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 
2 เมษายน 2565  
            3. ด าเนินการติดตามผลและแจกจ่ายสมุนไพรแก่ชาวบ้านชุมชนท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยนักศึกษาร่วมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในพ้ืนที่ ด าเนินการโครงการบริการ
วิชาการท าน้ ามันสมุนไพร แก่ชาวบ้านชุมชนท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
นักศึกษาในหลักสูตรร่วมโครงการวิศวกรสังคมของทางคณะ ลงพ้ืนที่ชุมชนท่าหิน อ.สทิงพระ จั งหวัด
สงขลา ในเดือนพฤษภาคม 2565 นอกจากนี้หลักสูตรวางแผนจัดโครงการทะนุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม
ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร คือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสมุนไพรไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทั้งนี้ไม่
สามารถจัดตามแผนเดิม คือ 7-8 พฤษภาคม 2564 จึงด าเนินการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการจัดโครงการ ใน
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 
             นอกจากกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แล้วยังมีกิจกรรมทางวิชาการซึ่งจัดโดยคณะ ซึ่ง
นักศึกษาในหลักสูตรได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยจัดแบบออนไลน์ ทั้งโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 
และโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศิษย์เก่าเพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นแนวทางการใช้ชีวิต 
การท างานจากรุ่นพี่ในคณะ อีกด้วย 
            ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยการจัด
โครงการส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปีให้มีการทดสอบภาษาอังกฤษ และจัดโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าร่วมอีกด้วย 
            เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งเป็น 2 รอบการประเมิน คือ รอบที่ 1/2564 
และ 2/2564 เมื่อน าคะแนนมาเฉลี่ยกันทั้งสองครั้งพบว่า ผลการด าเนินการประเมินความพึงพอใจด้าน
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่าในภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจ ด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 มีค่าเฉลี่ย  4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้ 
ตารางแสดงผลความพึงพอใจด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
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ความคิดเห็นของนักศึกษา 
Mean 
2562 

Mean 
2563 

Mean 
2564 

แนวโน้ม 

1. มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาทีห่ลากหลายทั้งใน และนอกชั้นเรียน 4.80 4.63 4.28 ลดลง 

2. หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.80 4.58 4.56 ลดลง 

3. หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะ
สารสนเทศ ภาษาตา่งประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนรว่ม ฯลฯ 

4.80 4.61 4.57 ลดลง 

4. การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษากอ่นจบการศึกษาอย่างเหมาะสมและอย่างทั่วถึง 4.60 4.44 4.56 ลดลง 

5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน ์แก่นกัศึกษาและศิษย์เกา่ 4.40 4.51 4.47 เพิ่มขึ้น 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.68 4.55 4.51 ลดลง 

  จากตารางพบว่าเมื่อดูผลการประเมินเฉลี่ยรวม 2 ครั้ง เปรียบเทียบกันระหว่าง ปี 2563 และ 2564 
พบว่าในปี 2564 มีแนวโน้มความพึงพอใจในด้านความหลากหลายของกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน 
ด้านกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ด้านกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดลง แต่เมื่อพิจารณาแบ่งเป็นรายครั้ง 1/2564 เปรียบเทียบกับ 2/2564 พบว่า 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา (การประเมินครั้งที่ 2/2564) นักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้น 
● มีการประเมินกระบวนการ 
        เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ หลักสูตรด าเนินการจัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วมอบรม รวมทั้งพิจารณาผลการจัดโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ 
พบว่า การจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความรู้และเสริมสร้างทักษะการค านวน ร่วมกับ
การผลิตสื่อมัลติมีเดียและพัฒนาทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาสามารถผลิตสื่อเผยแพร่ใน
โซเชียลมีเดียได้ รวมทั้งสามารถลงพื้นที่ชุมชนท่าหินให้ความรู้เรื่องสมุนไพร และการท าน้ ามันในชุมชนได้ 
อีกท้ังพบว่านักศึกษามีจิตอาสาในการลงพ้ืนที่ในโครงการวิศวกรสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะบัณฑิต
ที่ก าหนดไว้เช่นกัน 
     เมื่อพิจารณาในขั้นตอนของการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาพบว่า จ านวนนักศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถามไม่ครบจ านวน อาจเนื่องด้วยการประชาสัมพันธ์ที่น้อย  แม้ว่าจะมีการด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ทางไลน์กลุ่มรวมนักศึกษาทุกชั้นปี และแจ้งผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีเ พ่ือ
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม จึงควรมีการเพ่ิมช่องทางและวิธีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล การติดตามผลการตอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ  
       รวมทั้งหลักสูตรควรสร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจที่เป็นของหลักสูตรเองเพ่ือเก็บข้อมูลเชิง
ลึกจากนักศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้เกิดการสะท้อนความคิดจากหน่วยงาน ชุมชน อาจารย์ผู้สอน ฯลฯ ที่
นักศึกษาได้เข้าไปท ากิจกรรม เพ่ือประเมินผลลัพธ์ว่านักศึกษามีทักษะในด้านศตวรรษที่ 21 ตามความ
คาดหวังและคุณลักษณะของบัณฑิตตามที่หลักสูตรได้วางเปูาหมายไว้หรือไม่ เพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุง
กิจกรรมที่ทางหลักสูตรจัดเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในอนาคต 
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● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ในปี 2563 หลักสูตรได้ประเมินกระบวนการจัดโครงการต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนานักศึกษา

พบว่าควรมีการวางแผนหากไม่สามารถท าการจัดโครงการในรูปแบบออนไซต์ได้ ดังนั้นในปี 2564 
หลักสูตรด าเนินการวางแผนก าหนดการจัดโครงการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้อยู่ในรูปแบบ
ออนไลน์เป็นล าดับแรก รวมทั้งกิจกรรมที่จ าเป็นต้องปฏิบัติจริงหลักสูตรวางแผนตารางเวลาการท า
กิจกรรมไว้ในช่วงไตรมาศท้าย ๆ ในปีการศึกษา 2564 โดยพิจารณาจากสถานการณ์ความรุนแรงของโค
วิด 19 ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมโครงการและสามารถพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์
ถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

      นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามวัตถุประสงค์ท่ีคาดหวังของหลักสูตร และ
หลักสูตรสามารถด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในสถานการณ์ท่ีมี
การแพร่ระบาดของโควิค 19 ได้ตามแผนที่วางไว้ 

● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

1. หลักสูตรสามารถจัดโครงการพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  

2. นักศึกษาสามารถด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้บรรลุเปูาหมาย 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 มีค่าเฉลี่ย 4.51 สูงกว่า 4.00 แต่มีแนวโน้มลดลงกว่าปีก่อนหน้า 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.2.3-1 โครงการด้านการพัฒนานักศึกษา 
3.2.3.2 โครงการวิชาการ 
3.2.3-3 รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
4.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน โทรศัพท์  : 0623198414 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน โทรศัพท์  : 0623198414 
การจัดเก็บข้อมูล :         ปีการศึกษา 2564 
 

ผลการด าเนินงาน 
จากตารางพบว่าจ านวนนักศึกษารับเข้า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพและสปา ในปีการศึกษา 2564 ทั้งสองชั้นปี รวม 12 คน จ านวนที่คงค้างอยู่ จ านวน 11 คน คิดเป็น
อัตราคงอยู่ ร้อยละ 80 มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อนหน้า สาเหตุเนื่องจากนักศึกษาเสียชีวิตจ านวน  1 คน 

3.3.1 การคงอยู่ 
ผลการด าเนินงาน :  
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
เมื่อพิจารณาจากตารางพบว่าจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทุกชั้นปีในปีการศึกษา 2564 ทั้งสิ้น 12 คน 
และคงอยู่จ านวน 12 คนเมื่อเริ่มปีการศึกษา แต่ทั้งนี้ในระหว่างภาคการศึกษามีนักศึกษาจ านวน 1 
คนเสียชีวิต จึงท าให้อัตราการคงอยู่เท่ากับร้อยละ 80 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนที่คง
ค้างอยู่ 

จ านวนที่
หายไป 

อัตรา 
การคงอยู่ 
ร้อยละ 

2560 - - - - - 
2561 - - - - - 
2562 5 0 4 0 80 
2563 7 0 7 0 100 
2564 - - - - - 

การคิดอัตราการคงอยู่ 
- คิดจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่แต่ละปี 

1. จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าทั้งหมด 12 คน 
2. จ านวนนักศึกษาที่หายไป 1 คน 
3. จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562 รับเข้า 5 คน มีอัตราการคงอยู่ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 
4.  จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 รับเข้า 7 คน มีอัตราการคงอยู่ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 

100  
โดยภาพรวมพบว่า อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 91.67 โดยหลักสูตรด าเนินการดังนี้ 

1. ร่วมกับคณะจัดโครงการปรับพ้ืนฐาน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และทักษะอาชีพแก่
นักศึกษาใหม่ 

2. มีอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างใกล้ชิด 
3. มีการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 
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 จากกราฟแสดงแนวโน้มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร พบว่า เมื่อพิจารณา 
แนวโน้มจากกราฟในปี 2564 พบว่า อัตราคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีนักศึกษา
เสียชีวิต 1 คน 
           กรณีถ้านักศึกษาที่เสียชีวิตคงอยู่จะพบว่าอัตราการคงอยู่ ร้อยละ 100 ดังตาราง 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนที่คง
ค้างอยู่ 

จ านวนที่
หายไป 

อัตรา 
การคงอยู่ 
ร้อยละ 

2560 - - - - - 
2561 - - - - - 
2562 5 0 5 0 100 
2563 7 0 7 0 100 
2564 - - - - - 

           จากตารางเมื่อน าไปแสดงในรูปแบบกราฟข้อมูล พบว่าหากนักศึกษาที่เสียชีวิตยังคงอยู่ จะมี
แนวโน้มอัตราการคงอยู่สูงขึ้น 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.1-1 รายงานจ านวนนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 26x - 22 
R² = 0.6306 
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แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร  

จ านวนที่รับเข้า จ านวนที่หายไป 
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3.3.2 อัตราการส าเร็จการศกึษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน : หลักสูตรมีการติดตามผลความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตอย่าง
สม่ าเสมอ รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างทั่วถึง ไม่เพียงเท่านั้นนักศึกษาสามารถขอ
ค าแนะน าและปรึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ทุกท่าน เมื่อพบปัญหาหลักสูตรร่วมกันวางแผนการ
เรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล ท าให้อัตราการส าเร็จตามแผนตามระยะเวลา
ที่ก าหนดของหลักสูตร ไม่มีนักศึกษาออกกลางคัน หรือพ้นสภาพนักศึกษา 
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศกึษาทีเ่ริม่ใช้

หลักสูตร) 

จ านวนที่
รับเข้า 

อัตราการส าเรจ็การศึกษาตาม
ระยะเวลาปกต ิ

จ านวนคงค้างอยู่ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

2562 5 0 0.00 0 0.00 
2563 7 0 0.00 0 0.00 
2564 - - - - - 

 

จากกราฟแสดงอัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร ร้อยละ 0.00 
เนื่องจาก หลักสูตรมีนักศึกษาจ านวน 2 ชั้นปี  ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา และไม่มีนักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จึงมีข้อมูลเฉพาะนักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปีที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2564 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.2-1 รายงานผลการเรียนของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

y = 0 
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แนวโน้มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
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3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
● มีระบบ มีกลไก 

 
ภาพ 3.3.3 กลไกการจัดการร้องเรียน 

 
● ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถร้องเรียนผ่านทาง
ช่องทาง การแจ้งผ่านอาจารย์ ผ่านอีเมล์ กล่องแสดงความคิดเห็นหรือ โซเชียลมีเดีย หรือผ่าน
เจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร เป็นต้น และพบว่าในปีการศึกษา 2564 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผลการ
จัดการข้อร้องเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร แยกเป็นแต่ละปีดังนี้ 

ปีการศึกษา ผลการประเมิน การแปลผล หมายเหตุ 
2561 - -  
2562 0.00 - นศ.ไมไ่ด้ท าการประเมิน 
2563 4.50 มากที่สุด  
2564 0.00 - ไม่มีข้อร้องเรียน 

 
เมื่อมีข้อร้องเรียนจากนักศึกษา หลักสูตรมีกระบวนการ ดังนี้ 

 

หลักสตูรมีการประชุม ปรึกษาหารอื 
แนวทางปฏิบัติเพื่อจัดการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน 

* โดยปกปิดข้อมลูผูร้้องเรียนเป็นความลับ 

หลักสตูรด าเนินการ 

 

ส่งต่อคณะ 

แก้ไข เสร็จสิ้น ไม่สามารถแก้ไข 

ส่งต่อมหาวิทยาลัย 

หล
ักส

ตูร
ตดิ

ตา
มผ

ล 

กลไกของสาขา 

ตามระบบ 
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จากกราฟ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนในปีการศึกษา 2564 อยู่ใน
ระดับดีมาก มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยในปีการศึกษา 2564 ไม่มีข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

สรุปแนวโน้มผลการด าเนินการและความพึงพอใจประจ าปีการศึกษา 2564 
หัวข้อ แนวโน้ม 

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร ลดลง 
อัตราการส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร - 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรภาพรวมทั้งหมด มาก 

● ผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศหรือโดดเด่น โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกันโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบาย
ว่าเป็นผลการด าเนินงานที่โดดเด่นอย่างแท้จริง (ถ้าม)ี 

             .ไม่มี 
 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
3.3.3-1 รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 1-2564 
3.3.3-2 รายงานสรุปแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 2-2564 
หมายเหตุ**การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กระบวนการที่ด าเนินการให้กับนักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 
- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา (ถ้ามี) 

ไม่มีข้อร้องเรียน 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
บรรลุ 

 
 
 

y = 2.275x - 1.5333 
R² = 0.7582 
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หมวดที ่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

ภาคการศกึษาที่ 1 

4753214 การนวดไทยสปอรต์ 3 1 - - - - - - - - 4 4 
4753211 การตั้งสูตรต ารับ

เครื่องส าอาง 
3 1 - - - - - - - - 4 4 

4753412 ภาษาจนีเพื่องานบริการ
สุขภาพ 

2 2 - - - - - - - - 4 4 

4753403 ภาษาอังกฤษส าหรับ
งานบริการเพื่อสุขภาพ 

4 - - - - - - - - - 4 4 

4753209 การนวดน้ ามนัตะวันตก 3 - 1 - - - - - - - 4 4 
4753502 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพและสปา 
- 4 - - - - - - - - 4 4 

GESH201 ทักษะชีวิต 1 4 1 1       7 7 
4752108 ปัญหาสุขภาพและการ

ดูแลเพื่อวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 

3 2 2 - - - - - - - 7 7 

4752205 พื้นฐานการนวดไทย 3 2 - 1 1 - - - - - 7 7 
4752106 จุลชีววิทยาส าหรับ

วิทยาศาสตร์สขุภาพ
และสปา 

4 - 2 1 - - - - - - 7 7 

4752402 จิตวิทยาการบริการ 1 1 2 3 - - - - - - 7 7 
GESS301 การใช้ชีวิตในสังคม

สมัยใหม ่
5 1 - - - - - - - - 6 6 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 1 3  2 - - 1 - - - 7 7 
GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย - 2 1 1 1 2 - - - - 7 7 
ภาคการศกึษาที่ 2 
4754416 วิทยาศาสตร์ชะลอวัย

และการฟื้นฟสูุขภาพ 
3 - - - 1 - - - - - 4 4 

4753212 ผลติภณัฑ์ทางด้าน
สุขภาพ 

3 1 - - - - - - - - 4 4 

4753501 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 

1 1 1 1 - - - - - - 4 4 

4753409 การดแูลสุขภาพแบบ
องค์รวม 

4 - - - - - - - - - 4 4 

3562201  การสร้างธรุกิจใหม่ และ
การเป็นผูป้ระกอบการ 

1 - 1 1 1 - - - - - 4 4 
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รหัสวิชา  ชื่อรายวิชา 

การกระจายระดับคะแนน จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I W 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ 
ผ่าน 

5061133 หลักการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

2 2 - - - - - - - - 4 4 

4753210 การนวดเพื่อสุขภาพ
และสปา 

3 - 1 - - - - - - - 4 4 

4752206 หัตถศาสตร์บ าบัด 3  2 1 1 - - - - - 7 7 
4571211 คณติศาสตร์พื้นฐาน - 1 1 - - 4 - - - - 6 6 
4752107 ชีวเคมีส าหรบั

วิทยาศาสตร์สขุภาพ
และสปา 

2 2 2  1 - - - - - 7 7 

4752208 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 2 - - - 1 - - - 4  7 3 
4752301 การจดับรกิารและการ

ดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ
1 - 1 1  1 3 - - - 7 7 

4752207 เภสัชกรรมไทยเพื่อ
สุขภาพและสปา 

2 3 1 1 - - - - - - 7 7 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน - 2 2 1 2 - - - - - 7 7 

หมายเหตุ : โปรดระบุเป็นตัวเลขจ านวนนักศึกษาที่ได้เกรดในรายวิชาที่เรียน 
2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (น ามาจาก มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา) 

รหัสวิชา 
ชื่อ

รายวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการ
แก้ไข 

- - - - - - - 
 

3. รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา 
- - 

4. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน (กรณีที่ไม่ได้เปิดสอนให้

น ามาจากตารางสอนในภาคนั้น ๆ) 
 
 

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /ภาค
การศึกษา/ค าอธิบายรายวิชา 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

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

รหัสวิชา/ชื่อรายวิชา /
ภาคการศึกษา/

ค าอธิบายรายวิชา 

สาระหรือหัวข้อ 
ที่ขาด 

สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีการแก้ไข 

- - - - 
6. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
4753214 การนวดไทยสปอร์ต 1 4.75  ป รั บ เ นื้ อ ห า แ ล ะ เ อ ก ส า ร

ประกอบการสอนให้ทันสมัยและ
มีความ ชัดเจนของภาพถ่าย 
ท่าทางเทคนิคการนวด 

4753211 ก า ร ตั้ ง สู ต ร ต า รั บ
เครื่องส าอาง 

1 4.77  ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

4753412 ภาษาจีนเพื่องานบริการ
สุขภาพ 

1 4.75  ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 
ให้มีความยากง่ายเหมาะสมกับ
ระดับของผู้ เรียนและมี เนื้อหา
ทั นสมั ยสอดคล้ องกั บภาวะ
ปัจจุบัน 

4753403 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
บริการเพื่อสุขภาพ 

1 4.85  - 

4753209 การนวดน้ ามันตะวันตก 1 4.75  ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

4753502 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 

1 4.50  จัดท าเอกสารประกอบการเรียน
การสอนโดยปรับเนื้อหาให้มี
ความทันสมัย 

GESH201 ทักษะชีวิต 1 -  ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนที่ดี
ยิ่งข้ึน 

4752108 ปัญหาสุขภาพและการ
ดูแลเพื่อวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 

1 4.63  จัดท าเอกสารประกอบการสอนโดย
ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัย 

4752205 พื้นฐานการนวดไทย 1 4.70  จัดท าเอกสารประกอบการสอน
โดยปรับเนื้อหาให้ทันสมัยและ
บู รณาการกั บ งานวิ จั ยหรื อ
บริการวิชาการ 

4752106 จุ ล ชี ววิ ทยาส าหรั บ
วิ ทยาศาสตร์ สุ ขภาพ
และสปา 

1 4.65  ปรับปรุงวิธีการสอนให้ทันสมัย 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
4752402 จิตวิทยาการบริการ 1 4.18  - 
GESS301 การใ ช้ ชี วิ ต ในสั งคม

สมัยใหม่ 
1 4.54  ปรับปรุงวิธีการสอนให้ทันสมัย 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 1 4.13  การจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ควรใช้ในกรณีที่มีความ
จ าเป็น 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 1 4.42  ควรมีการก าหนดกิจกรรมที่ใช้
วัดประเมินของอาจารย์ผู้สอน
รายวิชานี้ไปในทิศทางเดียวกัน 

4754416 วิทยาศาสตร์ชะลอวัย
และการฟื้นฟูสุขภาพ 

2 4.50  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีเนื้อหาทันสมัย 

4753212 ผลิ ตภั ณฑ์ ท า งด้ า น
สุขภาพ 

2 4.50  จัดท าเอกสารประกอบการสอน
ให้ทันสมัย 

4753501 สถิติและระเบียบวิธีวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา 

2 4.17  ปรับวิธีการสอน โดยให้มีความ
หลากหลายเพื่อจูงใจผู้เรียน 

4753409 การดูแลสุขภาพแบบองค์
รวม 

2 4.50  ปรับกิจกรรมการเรียนการสอน
ให้มีเนื้อหาทันสมัย 

3562201  การสร้างธุรกิจใหม่ และ
การเป็นผู้ประกอบการ 

2 -  - 

5061133 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ า 

2 4.72  จัดหาสื่อ/กิจกรรมให้มีความ
สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอน 

4753210 การนวดเพื่ อสุ ขภาพ
และสปา 

2 4.50  จัดท าเอกสารประกอบการสอน
ให้ทันสมัย 

4752206 หัตถศาสตร์บ าบัด 2 4.81  ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยเขา้
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4571211 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 4.35  - 
4752107 ชีวเคมีส าหรบั

วิทยาศาสตร์สขุภาพ
และสปา 

2 4.86  ปรับปรุงวิธีการสอนให้มีความ
ทันสมัย 

4752208 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 2 4.37  - 
4752301 การจัดบริการและการ

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 
2 4.46  - 

4752207 เภสั ชกรรมไทยเพื่ อ
สุขภาพและสปา 

2 4.79  จัดท าเอกสารประกอบการสอน
ให้ทันสมัย 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 2 4.07  ควรจัดการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนจะได้ประสิทธิภาพ 
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7. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่างๆ 
แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรงุ 

คุณธรรมจริยธรรม 
 

นักศึกษาบางคนไม่เคารพ
กฎระเบียบ เช่น การแต่งกาย 
การตรงต่อเวลา 

ผู้สอนเน้นย้ าหน้าที่ความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเอง และการแต่ง
กายให้ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

ความรู้ 
 

นักศึกษามีความรู้พื้นฐานน้อย แนะน าให้นักศึกษาทบทวนความรู้
พื้นฐานก่อนเข้าเรียน  
ผู้สอนแนะน าแหล่งข้อมูลเพื่อศึกษา
เพิ่มเติม 

ทักษะทางปัญญา 
 

นักศึกษาขาดการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะการวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ 
 

นักศึกษายังขาดการ
ปฏิสัมพันธ์กบัเพื่อนต่างสาขา 
และความรับผิดชอบในการส่ง
ชิ้นงาน 

จัดกิจกรรมกลุ่มให้ได้พูดคุยและ
ร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้ง
คอยแจ้งการส่งงานเป็นระยะๆ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นักศึกษาไม่มีทักษะในการ
สืบค้นข้อมูลผา่นการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ค านวณ 

ผู้สอนต้องแนะน าแหล่งสืบค้น และ
คอยติดตามงาน 

 
8. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี ❑ ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่  ........1........ คน   จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ .....1......... คน 
8.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแนะน าอาจารย์ใหม่และแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง

เพ่ือเป็นที่ปรึกษาและคอยให้ค าแนะน าอาจารย์ใหม่ 
8.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
อาจารย์ใหม่ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  การวางแผนการสอน

รายวิชา โครงการ/กิจกรรมของหลักสูตร และการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2564  
 8.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลท่ีไม่ได้ด าเนินการ  

 -ไม่มี- 
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9. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนผู้เข้าร่วม  

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชนท์ีผู้่เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ 

อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน 

- อบรมสมุนไพรพื้นบ้าน ต้านโควิด-
19 ใช้ให้เป็นเน้นปลอดภัย 11-12 
กันยายน 2564 

3  ท าให้อาจารย์ได้ความรู้เพิ่มเติมสมุนไพรต้าน
โควิดและน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอน 
การวิจัย 

- การวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัย
เชิงคุณภาพ ในวันท่ี 8-9 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 

3  ท าให้อาจารย์เพิ่มพูนทักษะด้านวิจัยเพิ่มขึ้น 
 
 

- อบรมการเขียนข้อเสนอจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ วันท่ี 3 
กุมภาพันธ์ 2565 

3  ท าให้อาจารย์มีความรู้ในการเขียนแบฟอร์ม
ต่าง ๆ เพื่อขอเสนอจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย ์

- อบรมการสร้างมูลค่าสินค้าแปร
รูปจากข้ าว  ในวัน ท่ี  10 -11 
กุมภาพันธ์ 2565 

3   ท าให้อาจารย์มีความรู้ในการแปรรูปข้าวเพื่อ
เพิ่มมูลค่าของสินค้า 

- อบรมประชุ ม ชี้ แ จ ง ประกั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏระดับหลักสูตร วันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2565 

5  ท าให้อาจารย์เข้าใจเกณฑ์และวิธีการเขียน
เอกสารเพิ่มมากขึ้น 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามันหอม
ระเหยจากสมุนไพรและน้ ามัน
นวดสปา วันท่ี 29 เมษายน 2565 

3  ท าให้อาจารย์ เ พ่ิมทักษาะในการน า
สมุนไพรต่าง ๆ มาท าเป็นน้ ามันนวด เพ่ือ
ใช้ในงานสปา 

- อบรมกระบวนการเตรียมสมุนไพร
เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
ในวันท่ี 25 เมษายน 2565 

3  ท าให้อาจารย์ ได้มีความรู้ ในการเตรียม
สมุนไพรเพื่อใช้ท าเครื่องส าอาง 

- อบรม Sun Care Technology & 
Formulation ในวันท่ี 20 เมษายน 
2565 

3  ท าให้อาจารย์มีความรู้ในเรื่องเครื่องส าอาง
ประเภทครีมกันแดด 

- อบรมการเขี ยนบทความทาง
วิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ 23-24 เมษายน 2565 

3  ท าให้อาจารย์มีความรู้ในเรื่องการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ เพื่อใช้ในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- อบรม Edutech Education Day 
2022 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

3  ท าให้อาจารย์ ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ
ผู้เชี่ยวชาญ Google for Education เพื่อใช้
ในการเรียนการสอน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพการขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 
จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมและการ

4  ท าให้อาจารย์ได้ทราบเทคนิคและแนวทางการ
สร้างงานให้ได้ทรัพย์สินทางปัญญา  
ได้เรียนรู้การวางแผนก าหนดงานท่ีจะเป็น
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนผู้เข้าร่วม  
สรุปข้อคิดเห็นและประโยชนท์ีผู้่เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 

ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนทราบขั้นตอน 
กระบวนการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ปีการศึกษา 2564 ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ วันท่ี 11-
12 พฤษภาคม 2565 

5  ท าให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในการ
ประเมิ นคุณภาพการศึ กษาภายใน ปี
การศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
เตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการตามเกณฑ์ใหม่ วันท่ี 18-19 
พฤษภาคม 2564 

4  เพื่อให้อาจารย์ในมีความรู้และทราบเกณฑ์
ใหม่ในการเตรียมตัวท าผลงานวิชาการ 

- อบรมปฏิบัติการ การจัดการเรียน
การสอนเชิ งบู รณาการกับการ
ท างาน วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565  

3  ท าให้อาจารย์ได้ออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใช้การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัย 

- การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษท่ี  21  
วันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 
 

4  เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ในการจัดการเรยีนการ
สอนเพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

- อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและ
ประเมิ นผลประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาและการเตรียมความ
พ ร้ อ ม เพื่ อ ร อ ง รั บ  AUN-QA 
ประจ าปี  2564 วันท่ี 30 
พฤษภาคม 2565 

5  ท าให้อาจารย์เพิ่มเติมความรู้ในการเขียน
รายงานผลการด าเนินงานประจ าหลักสูตร
และเตรียมความพร้อมการประเมินแบบ 
AUN-QA 

- อบรมปฐมนิเทศการใช้งานระบบ 
English discoveries วันท่ี 30 
พฤษภาคม 2565 

5  ท าให้อาจารย์รู้ระบการใช้งานเพื่อพัฒนา
ทักษาภาษาอังกฤษและการสอบสมรรถนะตา
มาตฐาน CEFR 

หมายเหตุ : หลักสูตรใดที่มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการประจ าหลักสูตรให้
น ามานับรวมในข้อนี้ด้วย 
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องค์ประกอบที่ 5     หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ธนพร  อิสระทะ  โทรศัพท์  : 0840702776 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ธนพร  อิสระทะ  โทรศัพท์  : 0840702776 
การจัดเก็บข้อมูล :        ปีการศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงาน 
อธิบายผลการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 
5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
ประเด็นเป้าหมาย : รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.2  

 มีระบบ มีกลไก 
หลักสูตรมีระบบกลไกล ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 

ส ารวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตร นโยบายประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

แต่งตั้งคณะกรรมการปรบัปรุง/พัฒนา
หลักสตูร 

ด าเนินการปรับปรุงสาระในหลักสตูร จัดท า 
มคอ.2 

วิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  

ปรับปรุงแก้ไข มคอ.
2  

น าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารคณะ 

น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

สภาวิชาการ 

สภา
มหาวิทยาลยั สกอ. 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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5.1.1 ระบบและกลไกรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.2 

 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตรได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและผ่านการเห็นชอบจากประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 
จึงเริ่มเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา และได้ผ่านการรับรอง จาก สกอ. เมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2564 หลักสูตรจึงมีแนวทางด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
ในปีการศึกษา 2564 มีดังนี้ 
1. หลักสูตรมีการประชุมออนไลน์ เพ่ือพิจารณาก าหนดตัวผู้สอนตามคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญในแต่ละ

รายวิชา หากรายวิชาใดต้องการผู้สอนที่มีความจ าเพาะต่างหลักสูตร หลักสูตรจะมีการท าบันทึก
ข้อความถึงประธานหลักสูตรสาขานั้น ๆ เพ่ือพิจารณาผู้สอนส่งกลับมายังหลักสูตร นอกจากนี้อาจารย์
ที่เคยสอนรายวิชานั้นอยู่เดิมทางหลักสูตรก็มีการทบทวนอาจารย์ผู้สอนจากคะแนนประเมินและ     
ค าบอกเล่าจากนักศึกษาในปีที่ผ่านมา 

2. หลักสูตรจัดส่งรายชื่อผู้สอนไปยังคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอน ดังตาราง
แสดงดังต่อไปนี้ 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 

GESH201  ทักษะชวีิต 
 

3(2-2-5)   ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย กศ.ม.จิตวิทยาและการแนะแนว 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) ดร.อุรารัตน์ ปานรอด ศศ.ด.ภาษาศาสตร์ประยุกต ์

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชวี 
สารสนเทศ 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) อาจารย์สุจินต์ แก้วเกิด ศศ.ม.ภาษาไทย (วรรณคดี) 

4752106 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 

2(2-0-4) ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชีว 
สารสนเทศ 

4752108 ปัญหาสุขภาพและการดูแลเพื่อ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

3(2-2-5) ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร 
ดร.จีรนันท์ แก้วมา 

ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 
ค.ด.สุขศึกษาและพลศึกษา 

4752205 พื้นฐานการนวดไทย 3(2-3-6) อาจารย์ธนพร อิสระทะ วท.ม.การแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์

4752402 จิตวิทยาการบรกิาร 2(2-0-4) อาจารย์นพมาศ ร่มเกต ุ ศษ.ม.สร้างเสริมสุขภาพ 

 
 

ด าเนินการเปิดรับนักศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 

ประเมินและทบทวนผลการด าเนินงาน 

พัฒนา/ปรับปรุง 

จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ จัดหาผู้สอน 

คุณวุฒิ/ความเชี่ยวชาญ 

คะแนนประเมิน 
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ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 3(3-0-6) ดร.เสาวณี ทับเพชร ปร.ด.อุดมศึกษา 

4752107 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา 

2(2-0-4) ผศ.ดร.คันธมาทน ์กาญจนภูม ิ
ดร.ภารดา อุทโท 

ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชีว 
สารสนเทศ 

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

วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

4752207 เภสัชกรรมไทยเพื่อสุขภาพ
และสปา 

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

วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 

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

4752301 การจัดบริการและการดูแล
สุขภาพผู้สูงอาย ุ

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

 
ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 

4753209 การนวดน้ ามันตะวันตก 3(2-3-6) อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 

4753211 การต้ังสูตรต ารับเครื่องส าอาง 3(2-2-5) ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 
อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 

ปร.ด.เคมีประยุกต์ 
วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 

4753403 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการ
เพื่อสุขภาพ 

3(2-3-6) ชุตินธร สุวรรณมณี ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษานานาชาต ิ

4753502 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา 

1(0-3-2) คณาจารย์ในหลักสูตร 

4753214 การนวดไทยสปอร์ต 3(2-3-6) ดร.จีรนันท์ แก้วมา ค.ด.สุขศึกษาและพลศึกษา 

4753412 ภาษาจีนเพื่องานบริการสุขภาพ 3(2-3-6) สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง B.E.เศรษฐศาสตร์และการค้า
ระหว่างประเทศ 

 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 

3562201 การสร้างธุรกิจใหมแ่ละการ
เป็นผู้ประกอบการ 

3(3-0-6) อาจารย์ภัทริยา สังข์น้อย บธ.ม.การตลาด 

4753210 การนวดเพื่อสุขภาพและสปา 3(2-3-6) อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 

4753212 ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ 3(2-2-5) ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 
อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 

ปร.ด.เคมีประยุกต์ 
วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 

4753501 
 

สถิติและระเบียบวิธวีิจัยดา้น
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

2(1-2-3) อาจารย์เยาวลักษณ์ เต้ียนวน 
อาจารย์ธีระพงค์ คงเกื้อ 

ส.ม.สาธารณสุขชุมชน 
วท.ม.คณิตศาสตร์และสถิติ 

4754416 วิทยาศาสตร์ชะลอวยัและการ
ฟื้นฟูสุขภาพ 

3(3-0-6) ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 

4753409 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6) ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร ปร.ด.ชีวเวชศาสตร์ 

5061133 หลักการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 3(2-2-5) ผศ.ณิศา มาชู วท.ม.เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 
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ซึ่งทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ.2 ที่ได้ระบุไว้ และให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3   
ลงเพ่ิมในรายวิชาเฉพาะด้านเลือกของหลักสูตรหรือเลือกเสรี   
*หมายเหตุ เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 มีจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 20 จากแผนรับ ท าให้
หลักสูตรต้องหยุดการเรียนการสอนของนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) และให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน
เลือกสาขาวิชาใหม่ที่ต้องการจะเรียน ท าให้หลักสูตรไม่มีรายวิชาของชั้นปีที่ 1 ทั้ง 2 ภาคการศึกษาแสดงให้
เห็น แต่ทางหลักสูตรก็ได้มีการปฏิบัติตามระบบและกลไกที่ได้วางแผนไว้ก่อนเปิดภาคเรียนตามปกติและมี
การแจ้งอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาของชั้นปีที่1 ทราบ 

3. ในปีการศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนจะมีทั้งรูปแบบ online และ onsite จากการสอบถาม
และการประชุมพิจารณา มคอ.3 ผู้สอนมีการวางแผนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละสัปดาห์
เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและสามารถสอนตามเนื้อหาที่ได้ก าหนดไว้ได้อย่าง
ครบถ้วน 

4. จัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อนักศึกษา ซึ่งทางหลักสูตรจะคอยจัดซื้อและร่วมใช้
วัสดุครุภัณฑ์จากสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. ผลแสดงระดับการเรียนเฉลี่ยตามรายวิชาของนักศึกษาในปี 2564 แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ต่อไปนี้ 
- ระดับดี  หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่เรียนได้เกรด A และ B+ 
- ระดับปานกลาง  หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่เรียนได้เกรด B และ C หรือมีการ

กระจายในทุกเกรด 
- ระดับน้อย  หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่เรียนได้เกรดต่ ากว่า C    
ระดับ รายวิชา 

ด ี การนวดไทยสปอร์ต  การตั้งสูตรต ารับเครื่องส าอาง ภาษาจีนเพื่องานบริการสุขภาพ 
ภาษาอังกฤษส าหรับงานบริการเพื่อสุขภาพ การนวดน้ ามันตะวันตก สัมมนาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและ
การฟื้นฟูสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม หลักการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การนวดเพื่อสุขภาพและสปา 

ปานกลาง ทักษะชีวิต  ปัญหาสุขภาพและการดูแลเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา พื้นฐาน
การนวดไทย  จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ภาษาอังกฤษพาไป     
รู้ใช้ภาษาไทย  สถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา  จิตวิทยา
การบริการ การสร้างธุรกิจใหม่ และการเปน็ผู้ประกอบการ หัตถศาสตร์บ าบัด ชีวเคมี
ส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา เภสัชกรรมไทยเพื่อสุขภาพและสปา  
ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 

น้อย คณิตศาสตร์พื้นฐาน   โภชนาการเพื่อสุขภาพ   การจัดบริการและการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

 

 มีการประเมินกระบวนการ 
1. ทางหลักสูตรประเมินแล้วว่าจากการวางระบบและกลไกการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่การ

ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตร การแต่งตั้งผู้สอน การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทั้งของหลักสูตรและการยืมใช้
วัสดุครุภัณฑ์จากสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถท าให้รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรง
ตาม มคอ.2 ที่ก าหนด 
2. จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อผู้สอนในแต่ละรายวิชา พบว่า  มีคะแนนเฉลี่ย 

4.56 (มากที่สุด) แสดงให้เห็นถึง การบริหารจัดการผูส้อนให้ตรงตามความเชี่ยวชาญ เหมาะสมในสาขาวิชา
นั้น ๆ เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน 
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3. ในเรื่องผลการเรียน ทางหลักสูตรได้ประเมินผลการเรียนและจัดระดับรายวิชาออกเป็น 3 ระดับนั้นคือ 
รายวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ได้เกรดดี ปานกลาง และน้อย ซึ่งในกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาในเกรดน้อยนั้นทาง
หลักสูตรได้มีการจัดให้มีการเรียนปรับพ้ืนฐานตั้งแต่แรกเข้า ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน   โภชนาการ
เพ่ือสุขภาพ  แต่นักศึกษาก็ยังมีคะแนนน้อยอยู่ซึ่งจากการสอบถามจากนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน พบว่า 

- ขณะเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์มีข้อสงสัยแต่ไม่กล้าซักถาม 

- ในรายวิชาโภชนาการเพ่ือสุขภาพและการจัดบริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุคะแนนเก็บ
ในส่วนชิ้นงานจะน้อย เนื่องจากเมื่อนักศึกษาส่งงานแล้วผู้สอนให้แก้ไข แต่นักศึกษาไม่
ด าเนินการแก้ไขและส่งงานล่าช้า  
 

  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
1. จากผลประเมินพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อผู้สอนในแต่ละรายวิชาในปีการศึกษา2564 

เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่าน (เดิม 4.45) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดการผู้สอนของหลักสูตรที่ตรงตามความ
เชี่ยวชาญ เหมาะสมในสาขาวิชา นั้น ๆ และพิจารณาจากผลการประเมินจากผู้เรียนมาประกอบ 
นอกจากนี้หลักสูตรมีการทบทวนจากผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมาโดยการสอบถามทั้งอาจารย์
ผู้สอนและผู้เรียนเพ่ือท าการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน พบว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด  19           
ในรายวิชาที่มีฝึกปฏิบัติผู้สอนจะมีการนัดวันเวลาเพ่ือมาเรียนในชั้นเรียน โดยผ่านกระบวนการคัด
กรองก่อนเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง ส่วนวิชาที่เกี่ยวกับนวดไทยนอกจากมาเรียนปฏิบัติในชั้นเรียนแล้ว 
ผู้เรียนต้องมีเก็บ case เพ่ือเพ่ิมความช านาญ โดยหลักสูตรได้จัดกิจกรรมขึ้น โดยให้นักศึกษาท าการ
ฝึกปฏิบัติกับผู้ที่อยู่ในครอบครัวนักศึกษาเอง ทั้งนี้การเรียนการสอนในเทอม 1/2564 มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ตลอดทั้งเทอม ในรายวิชาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติการร่วมด้วยนักศึกษาอาจ
ไม่สามารถฝึกทักษะได้เต็มที่ ท าให้หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงโดยการสอนเสริมหรือจัดกิจกรรม
เพ่ิมเติมในปกีารศึกษาถัดไป 

2. เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 นักศึกษารหัส 63 ซึ่งได้ถอนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน
จ านวน 5 คน และไม่ลงเรียนวิชานี้ 1 คน เนื่องจากติดวิกฤต จากนักศึกษาทั้งสิ้น 7 คน ท าให้
หลักสูตรได้ปรับปรุงกระบวนการจากเพ่ือนสอนเพ่ือน ให้เป็นการจัดโครงการทักษะทางด้านค านวณ 
โดยให้อาจารย์ที่มีทักษะในการสอนคณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานน้อยเข้ามาเป็นวิทยากร 
พบว่าในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาทั้ง 6 คนที่ไม่ผ่านรายวิชานี้ สอบผ่านทุกคน  ส่วนรายวิชา
โภชนาการมีการปรับปรุงโดยให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการส่งงานติด I และได้ด าเนินการเข้ามาพบ
อาจารย์ผู้สอนรายบุคคลเพ่ือให้นักศึกษาส่งงานให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนถัดไป และในปี
การศึกษาถัดทางหลักสูตรต้องมีพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการหาวิธีการในการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ผลการเรียนในรายวิชาที่ระดับดียังคงรักษาระดับดีต่อไป และผลการเรียนที่นักศึกษามี
เกรดน้อยหรือระดับปานกลาง ได้พัฒนาให้ดีขึ้นไป อาจจะช่วยวิธีเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง หรือ
อาจารย์ช่วยนักศึกษา เป็นต้น 
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 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
1. หลักสูตรได้มีการด าเนินการและพัฒนาหลักสูตรและสามารถจัดการเรียนการสอนตรงตาม 

มคอ.2  แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 และมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ฝึกปฏิบัติให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา 

2. จัดโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการค านวนเพ่ือแก้ปัญหานักศึกษาที่ถอนหลายวิชา
คณิตศาสตร์ให้สามารถเรียนผ่านรายวิชานี้ได้ 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรมีระบบและกลไกน าไปสู่การปฏิบัติ /ด าเนินการ มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้รายวิชาในหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนตรงตาม มคอ .2 
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความร่วมมือทั้งอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรท างานร่วมกัน 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1.1-1 สรุปมิติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562ครั้งที่ 1/2562 
5.1.1-2 การรับทราบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO 
5.1.1-3 มคอ. 2 
5.1.1-4 การจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2564 
5.1.1.-5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อผู้สอน 
5.1.1-6 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดกิจกรรมทักษะการนวดไทย 
5.1.1-7 โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะการค านวนฯ 
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5.1.2 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
ประเด็นเป้าหมาย :  

หลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหา สาระของรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางวิชาการที่
เปลี่ยนแปลง 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 
หลักสูตรมีระบบและกลไก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 ระบบและกลไกการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหนา้ในศาสตรส์าขานัน้  ๆ
 

 
เปิดรายวิชาให้นักศึกษาท่ีเป็น

ท่ีต้องการ ณ ปัจจุบันนั้น 

หรือจัดโครงการเสริม 
 

ปรับปรุงเนื้อหาใหม้ีความทันสมัย ใน

แผนการเรียนของ มคอ.3 

สมอ.08ปรับปรุงแกไ้ข 

ค าอธิบายรายวิชา 

ติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

หลักสตูรทบทวนแผลการประเมินการจัดการเรยีนการสอน (มคอ.5) และ

รายงานผลการด าเนินงานหลักสตูร (มคอ.7) 

แจ้งผลการประชุมแก่อาจารย์ผูส้อนเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดสาระใน

รายวิชาและการประเมินผล เพื่อจัดท ารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3) ในปี

การศึกษาถัดไป 

ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัย 

ปรับปรุงหลักสูตรก่อน/    
ตามรอบการปรับปรุง 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทบทวนความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ 
แผนการสอนและการประเมินผล จากผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน มคอ.5 

ประเมินผล 

น้อย มาก 
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● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
     1. ด าเนินการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือทบทวนผลการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือน าผล
การทบทวนปัญหา ข้อเสนอแนะ และความทันสมัยของรายวิชาเพ่ือไปปรับปรุงการเขียน มคอ.3 ปี
การศึกษา 2564  
     2. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีการศึกษาธุรกิจทางด้านสุขภาพรวมไปถึงเทรนด์ของสุขภาพ
ในช่วงยุคโควิด พบว่า ธุรกิจทางด้านสุขภาพก็ยังมีการเติบโตและเน้นการบริการสุขภาพจากภายใน
และภายนอก ซึ่งบางรายวิชาก็ได้ท าการระบุชัดเจนไว้ตาม มคอ. 2 ที่นักศึกษาควรจะเรียน นอกจากนี้
ยังมีองค์ความรู้ด้านอ่ืนๆที่ควรเติมเข้าไปเพ่ือให้ตามทิศทางของสุขภาพในยุค โควิค-19 ให้ทัน        
ทางหลักสูตรจึงเล็งเห็นถึงการเปิดรายวิชาในกลุ่มเฉพาะด้านเลือกที่ต้องตามเทรนด์ให้ทัน ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและการฟ้ืนฟูสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ภาษาจีนเพ่ืองานบริการ
สุขภาพ และการนวดไทยสปอร์ต  เป็นต้น ซึ่งรายวิชาเหล่านี้มีความจ าเป็นมากๆ ทั้งในงานบริการ
ทางด้านสปาและสุขภาพ 

                        (ท่ีมา : https://www.bangkokbiznews.com/social/988560) 
   3. อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชามีการปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาเพ่ือรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) ส่งมายังหลักสูตรเพ่ือท าการประเมินและตรวจสอบก่อนส่งเข้าระบบ 
   4. เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานการออกแบบหลักสูตร
และสาระวิชาในหลักสูตร โดยทบทวนความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ แผนการสอนและ
การประเมินผล  จากผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 
  4. น าผลการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงกระบวนการ และจัดท าแผนและด าเนินการตามแนว
ทางการปรับปรุงสาระรายวิชาและการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดในปีการศึกษาต่อไป และเก็บ
เป็นข้อมูล เพ่ือใช้ในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบรอบการปรับปรุงในรอบถัดไป  
● มีการประเมินกระบวนการ 

1. ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ได้ด าเนินการประเมินและ
ทบทวนกระบวนการ ปรับปรุงรายวิชาทันให้สมัยตามความก้าวหน้าตามศาสตร์นั้น ก่อนเปิดภาค
การศึกษาหลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ มคอ.3 เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงแผนการสอน
ในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพในปัจจุบัน รวมถึง
เทคโนโลยีที่จ าเป็น โดยวิธีการจัดการเรียนรู้เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ รวมไปถึงแผนการสอน ให้
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เหมาะสมและสอดคล้องกับการน าออกไปใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบ
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ทุกรายวิชามีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชา
ในหลักสูตร เฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 (มากที่สุด) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรมีการบริหารจัดการเรียนการสอน
ที่ทันสมัย 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมาหลักสูตรได้มีการปรับปรุงเนื้อหาของแต่ละรายวิชาให้มีความ

ทันสมัยตามศาสตร์ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2564 นอกจากหลักสูตรจะให้
อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยแล้วหลักสูตรมีการเปิดรายวิชาเฉพาะด้านเลือกที่เป็น
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเทรนด์สุขภาพของประเทศในปัจจุบัน ขณะเดียวกันหลักสูตรก็ได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรก่อนถึงรอบการปรับปรุงที่ก าหนดควบคู่ไปด้วย ในภาคการศึกษาถัดไป
หลักสูตรมีแนวทางที่เพ่ิมรายวิชาที่เกี่ยวธุรกิจออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจในยุคที่มีการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โรคโควิด 19) 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ปีการศึกษา 2564 ก็ได้มีเปิดรายวิชาให้นักศึกษาได้เลือกเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และเทรนด์ของสุขภาพในปัจจุบัน 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
- 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
หลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระรายวิชาและคัดเลือกรายวิชาเสริมให้ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรโดยท าการสอบถามทั้งนักเรียน
มัธยมปลายและผู้ใช้บัณฑิต 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.1.2-1 มคอ.2 
5.1.2-2 การจัดตารางเรียนปีการศึกษา 2564 
5.1.2-3 รายงานประชุมคณะในการน าเสนอการปรับปรุงหลักสูตร 
5.1.2-4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชา 
ในหลักสูตร 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
4.00 

คะแนน 
3.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา โทรศัพท์  : 0871811273 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา โทรศัพท์  : 0871811273 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงาน 
 อธิบายผลการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 
5.2.1 การก าหนดผู้สอน 
ประเด็นเป้าหมาย :  

1.มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ไม่น้อยกว่า 4.00 

ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

ระบบและกลไก การจัดผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา วางระบบการก าหนดผู้สอนทุกรายวิชาตลอดระยะเวลา 4 ปี โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ด าเนินการพิจารณาอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับ มคอ.2 จากหมวดที่ 7 การประกัน
คุณภาพหลักสูตร ตามเกณฑ์การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้ 

1. คุณวุฒิที่เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาที่สอน 
2. ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน 
3. ประสบการณ์และหัวข้อในการท าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
4. พิจารณาความพึงพอใจโดยน าผลประเมินความพึงพอใจผู้สอน มาร่วมพิจารณาอาจารย์

ผู้สอนในหลักสูตรโดยก าหนดให้ผู้สอนมีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 4.00 
5. น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนไปปรับปรุง หรือพัฒนาใน

การเรียนการสอนครั้งถัดไป 
 
● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ส านักวิชาการและงานทะเบียน (สนส.) ส่งรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 มายัง

หลักสูตรเพื่อท าการยืนยันแผนการศึกษา 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมพิจารณาจัดผู้สอนตามคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และผล

การประเมินในปีที่ผ่านมา จากนั้น ด าเนินการจัดผู้สอนในแต่ละรายวิชา น าส่งรายชื่อ
อาจารย์ผู้สอนไปยัง สนส. ผ่านคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีรายวิชา รายชื่อผู้สอน 
และคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้ 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 

GESH201  ทักษะชวีิต 3(2-2-5) ผศ.รุ่งรังสิมา สัตยาไชย กศ.ม.จิตวิทยาและการแนะแนว 
GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) ดร.อุรารัตน์ ปานรอด ศศ.ด.ภาษาศาสตร์ประยุกต ์
GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจน

ภูมิ 
ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและชวีสา
รสนเทศ 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) อาจารย์สุจินต์ แก้วเกิด ศศ.ม.ภาษาไทย (วรรณคดี) 
4752106 จุลชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์

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

ภูมิ 
ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและ 
ชีวสารสนเทศ 

4752108 ปัญหาสุขภาพและการดูแลเพื่อ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 

3(2-2-5) ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร 
ดร.จีรนันท์ แก้วมา  

ปร.ด.ชีวเวชศาสตร ์
ค.ด.สุขศึกษาและพลศึกษา 

4752205 พื้นฐานการนวดไทย 3(2-3-6) อาจารย์ธนพร อิสระทะ วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

4752402 จิตวิทยาการบรกิาร 2(2-0-4) อาจารย์นพมาศ ร่มเกต ุ ศษ.ม.สร้างเสริมสุขภาพ 
 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน 3(3-0-6) ดร.เสาวณี ทับเพชร ปร.ด.อุดมศึกษา 
4752107 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์-

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

 
ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร 

ปร.ด.ชีววิทยาโมเลกุลและ         
ชีวสารสนเทศ 
ปร.ด.ชีวเวชศาสตร ์

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

วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

4752207 เภสัชกรรมไทยเพื่อสุขภาพ 
และสปา 

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

วท.ม.การแพทย์แผนตะวนัออก 
Ph.D. Medicine 

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

4752301 การจัดบริการและการดูแล- 
สุขภาพผู้สูงอาย ุ

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

 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
4753209 การนวดน้ ามันตะวันตก 3(2-3-6) อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 
4753211 การต้ังสูตรต าหรับ 

เครื่องส าอาง 
3(2-2-5) ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 

อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 
ปร.ด.เคมีประยุกต ์
วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 

4753214 การนวดไทยสปอร์ต 3(2-3-6) ดร.จีรนันท์ แก้วมา คด.สุขศึกษาและพลศึกษา 
4753403 ภาษาอังกฤษส าหรับ 

งานบริการเพื่อสุขภาพ 
3(2-3-6) อาจารย์ชุตินธร สวุรรณมณี ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษา

นานาชาต ิ
4753412 ภาษาจีนเพื่องานบริการ 

สุขภาพ 
3(2-3-6) อาจารย์สุดารัตน์ วงศ์

กระจ่าง 
B.E.เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่าง
ประเทศ 

4753502 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์- 
สุขภาพและสปา 

1(0-3-2) อาจารย์วัชราภรณ์  พัทคัน 
อาจารย์ธนพร อิสระทะ 
อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 
อาจารย์นพมาศ ร่มเกต ุ
ดร.จีรนันท์ แก้วมา 
อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน 

วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต ์
วท.ม.การแพทย์แผนไทยประยุกต ์
วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 
ศษ.ม.สร้างเสริมสุขภาพ 
คด.สุขศึกษาและพลศึกษา 
พย.ม.การพยาบาลอนามยัชุมชน 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2  
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ 
3562201 การสร้างธุรกิจใหมแ่ละการ 

เป็นผู้ประกอบการ 
3(3-0-6) อาจารย์ภัทริยา สังข์น้อย บธ.ม.การตลาด 

4753210 การนวดเพื่อสุขภาพและสปา 3(2-3-6) อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 
4753212 ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ 3(2-2-5) อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 

ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ 
วท.ม.การแพทย์แผนตะวันออก 
ปร.ด.เคมีประยุกต ์

4753409 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3(3-06) ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร ปร.ด.ชีวเวชศาสตร ์
4753501 สถิติและระเบียบวิธวีิจัยดา้น 

วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
2(1-2-3) อาจารย์เยาวลักษณ์ เต้ียนวน 

อาจารย์ธีระพงศ์ คงเกื้อ 
ส.ม.สาธารณสุขชุมชน 
วท.ม.คณิตศาสตร์และสถิติ 

4754416 วิทยาศาสตร์ชะลอวยัและการ
ฟื้นฟูสุขภาพ 

3(3-06) ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร ปร.ด.ชีวเวชศาสตร ์

5061133 หลักการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 3(2-2-5) ผศ.ณิศา มาช ู วท.ม.เพาะเล้ียงสัตว์น้ า 

     
         ซึ่งทุกรายวิชาหลักสูตรได้พิจารณาอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
*หมายเหตุ การก าหนดอาจารย์ผู้สอนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1ไม่มีการแสดงรายวิชาในปีการศึกษา 
2564 ทั้ง 2 ภาคการศึกษาเนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 มีจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 
20 จากแผนรับ ท าให้หลักสูตรต้องหยุดการเรียนการสอนของนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 และให้นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ทุกคนเลือกสาขาวิชาใหม่ที่ต้องการจะเรียน อย่างไรก็ตาม ทางหลักสูตรได้มีการปฏิบัติตาม
ระบบและกลไกท่ีได้วางแผนไว้ก่อนเปิดภาคเรียน  

หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ประเด็น “ผู้สอน
ในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน” ผ่านระบบประเมินของมหาวิทยาลัย จ านวน 
2 ครั้ง ซึ่งได้ผลการประเมินครั้งที่ 1/2564 อยู่ในระดับมาก และครั้งที่ 2/2564 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ดังนี้ 

 

ด้านหลักสูตรการศึกษา คร้ังท่ี 1/2564 คร้ังท่ี 2/2564 
Mean แปลผล Mean แปลผล 

2. ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความเช่ียวชาญในวิชา
ที่สอน 

4.45 มาก 4.67 มากที่สุด 

 

1. หลักสูตรติดตามผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนจากคะแนนความพึงพอใจของ  
นักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยน าผลประเมินความพึงพอใจผู้สอนมาร่วมพิจารณาจัด 
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ซึ่งก าหนดให้ผู้สอนมีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 4.00 โดยพบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ในปีการศึกษา 2563 และ 2564 มีดังนี ้

 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน 

คะแนนประเมิน 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

GESH201  ทักษะชีวิต ผศ.รุ่งรังสมิา สัตยาไชย ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน ยังไม่ระบุ 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป ดร.อุรารัตน์ ปานรอด ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.13 
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GESS301 การใช้ชวีิตในสังคมสมัยใหม่ ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภมู ิ ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.54 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย อาจารย์สุจนิต์ แกว้เกิด ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.42 

4751103 เคมีพื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร ์
สุขภาพและสปา 

ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ - 4.67 ไม่มีการสอน 

อาจารย์กนิษฐา พงศ์อาทิตย์ - 4.49 ไม่มีการสอน 

อาจารย์ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์ 4.50 - ไม่มีการสอน 

4751104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานส าหรับ 
วิทยาศาสตร์สขุภาพและสปา 

ผศ.ดร.จารุวรรณ ค าแก้ว - 4.70 ไม่มีการสอน 

อาจารย์ชนรรค์ พงศ์อาทิตย์ 4.42 4.83 ไม่มีการสอน 

ผศ.ดร.วิภาพรรณ คงเย็น 4.50 - ไม่มีการสอน 

อาจารย์นรารัตน์ ทองศรีนุน่ 4.20 - ไม่มีการสอน 

4751201 พื้นฐานสปาเพื่อสขุภาพ อาจารย์ธนพร อิสระทะ 4.86 4.86 ไม่มีการสอน 

4751202 การดแูลสุขภาพดว้ยการแพทย์- 
แผนไทย 

อาจารย์วชัราภรณ์  พทัคัน 4.86 4.84 ไม่มีการสอน 

4751203 การดแูลผิวหน้าและผวิกาย อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 4.86 4.86 ไม่มีการสอน 

4752106 จุลชีววทิยาส าหรับวิทยาศาสตร ์
สุขภาพและสปา 

ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภมู ิ ไม่มีการสอน 4.60 4.65 

4752108 ปัญหาสุขภาพและการดูแล 
เพื่อวทิยาศาสตร์สขุภาพและสปา 

ดร.จีราพัชร ์พลอยนิลเพชร ไม่มีการสอน 4.63 4.63 

ดร.จีรนนัท์ แกว้มา ไม่มีการสอน - 4.56 

อาจารย์ฤดีดาว ช่างสาน ไม่มีการสอน 4.63 อ.เกษียณ 

4752205 พื้นฐานการนวดไทย อาจารย์ธนพร อิสระทะ ไม่มีการสอน 4.65 4.70 

4752402 จิตวิทยาการบรกิาร อาจารย์นพมาศ ร่มเกต ุ ไม่มีการสอน 3.20 4.18 

4753209 การนวดน้ ามันตะวนัตก อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.75 

4753211 การตั้งสตูรต าหรับเครือ่งส าอาง ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.50 

อาจารย์ณฐวรท บญุรัตนา ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.50 

4753214 การนวดไทยสปอร์ต ดร.จีรนนัท์ แกว้มา ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.75 

4753403 ภาษาอังกฤษส าหรับงานบรกิาร 
เพื่อสุขภาพ 

อาจารย์ชุตนิธร สุวรรณมณ ี ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.85 

4753412 ภาษาจีนเพือ่งานบริการสุขภาพ อาจารย์สุดารัตน ์วงศก์ระจ่าง ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.75 

4753502 สัมมนาด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ
และสปา 

คณาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.50 
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ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน 

คะแนนประเมิน 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา
2564 

GESL102 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน ดร.เสาวณี ทับเพชร ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.07 

3562201 การสร้างธรุกจิใหม่และการเป็น 
ผู้ประกอบการ 

อาจารย์ภทัริยา สังขน์้อย 
ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 

ยังไม่ระบุ 

4571211 คณิตศาสตร์พืน้ฐาน อาจารย์ธรีพล บัวทอง - 4.50 4.35 

4751101 ชีววิทยาพื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์ 
สุขภาพและสปา 

ดร.นุชจรนิทร์  เพชรเกลี้ยง 4.88 4.63 ไม่มีการสอน 

อาจารย์สุธนิี หีมยิ 4.82 4.68 ไม่มีการสอน 

4751102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานส าหรับ 
วิทยาศาสตร์สขุภาพและสปา 

ดร.นุชจรนิทร์  เพชรเกลี้ยง 4.70 4.80 ไม่มีการสอน 

อาจารย์สุธนิี หีมยิ 4.80 4.80 ไม่มีการสอน 

4751105 กายวิภาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยาของ
มนุษย์ 

ดร.จีรพัชร์ พลอยนิลเพชร 4.54 4.69 ไม่มีการสอน 

ดร.ยุทธพงษ์ หลี้ยา 4.74 - ไม่มีการสอน 

4751204 สุคนธบ าบัดและการใชน้้ า เพื่อ
สุขภาพ 

อาจารย์ณฐวรท บญุรัตนา 4.82 4.90 ไม่มีการสอน 

4751401 จริยธรรมและกฎหมายทางด้าน 
สุขภาพ 

อาจารย์วชัราภรณ์  พทัคัน 4.70 4.80 ไม่มีการสอน 

4752107 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสปา 

ผศ.ดร.คันธมาทน์ กาญจนภูมิ ไม่มีการสอน 4.82 4.86 

ดร.ภารดา อทุโท ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.63 

ดร.จีราพัชร ์พลอยนิลเพชร ไม่มีการสอน - ไม่มีการสอน 

4752206 หัตถศาสตร์บ าบัด อาจารย์ธนพร อิสระทะ ไม่มีการสอน 4.94 4.81 

อาจารย์วชัราภรณ์  พทัคัน ไม่มีการสอน 4.94 4.82 

4752207 เภสัชกรรมไทยเพื่อสขุภาพ 
และสปา 

อาจารย์ณฐวรท บญุรัตนา ไม่มีการสอน 4.90 4.79 

ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ ์ ไม่มีการสอน 4.88 4.74 

4752208 โภชนาการเพื่อสุขภาพ อาจารย์นพมาศ ร่มเกต ุ ไม่มีการสอน 1.72 4.37 

4752301 การจดับรกิารและการดแูลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

อาจารย์นพมาศ ร่มเกต ุ ไม่มีการสอน 1.60 4.46 

4753210 การนวดเพือ่สุขภาพและสปา อาจารย์ณฐวรท บญุรัตนา ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.50 

4753212 ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ อาจารย์ณฐวรท บญุรัตนา ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.50 

ดร.ธีรยุทธ์ ศรียาเทพ ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.00 
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4753409 การดแูลสุขภาพแบบองค์รวม ดร.จีราพัชร ์พลอยนิลเพชร ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.50 

4753501 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์สขุภาพและสปา 

อาจารย์เยาวลกัษณ์ เตี้ยนวน ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน  4.00 

อาจารย์ธรีะพงศ์ คงเกือ้ ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.50 

4754416 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและการฟืน้ฟู
สุขภาพ 

ดร.จีราพัชร ์พลอยนิลเพชร ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.50 

5061133 หลักการเพาะเลี้ยงสัตวน์้ า ผศ.ณิศา มาช ู ไม่มีการสอน ไม่มีการสอน 4.72 

  

● มีการประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมทบทวนเกณฑ์การจัดผู้สอนหลังสิ้นสุดในแต่

ละภาคการศึกษา พบว่า การจัดอาจารย์ผู้สอนเป็นไประบบกลไกการก าหนดผู้สอนที่ก าหนด และการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามที่ก าหนด คือ อาจารย์ผู้สอนมี
คะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 4.00  

 สิ่งที่พบจากการประเมินกระบวนการในการจัดผู้สอนหลักสูตรภาคปลาย 2564  มี 2 
ประเด็น ประเด็นแรกคือ มีการเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้สอน ในรายวิชาชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา หลังจากส่งรายชื่อ ให้ สนส. แล้ว จากเดิม อ.ดร.จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร เปลี่ยนเป็น 
อ.ดร.ภารดา อุทโท เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนเดิมที่หลักสูตรจัดส่งรายชื่อให้ สนส. มีภาระการสอนเกิน
ก าหนด จึงด าเนินการเปลี่ยนแปลงและจัดหาอาจารย์ผู้สอนทดแทน ที่สามารถสอนได้ตามก าหนด
ภาระงานด้านการเรียนการสอน และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ คือ คุณวุฒิเหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชาที่สอน ความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน ตลอดจนประสบการณ์
และหัวข้อในการท าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา  
        ประเด็นที่สอง คือ จากเกณฑ์การวางระบบอาจารย์ผู้สอนที่พิจารณาความพึงพอใจจาก
นักศึกษา โดยน าผลประเมินความพึงพอใจผู้สอนมาร่วมพิจารณาอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรโดย
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 4.00 เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่อง และ
น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอนไปปรับปรุงหรือพัฒนาในการเรียนการ
สอนครั้งถัดไปนั้น พบว่า มีบางรายวิชาที่เป็นการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรใน
ปีการศึกษา 2564 เป็นปีการศึกษาแรก ท าให้ไม่มีคะแนนพิจารณาในการเลือกอาจารย์ผู้สอน อย่างไร
ก็ตาม ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ในปีการศึกษา 2564 ส่วนใหญ่ที่
หลักสูตรได้รับข้อมูล พบว่า ผู้สอนมีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 4.00 ซึ่งสามารถเป็นข้อมูลในการจัด
ผู้สอนในปีการศึกษาต่อไปได้ 
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 ในด้านการจัดหาอาจารย์ผู้สอน กรณีที่ผู้สอนเดิมไม่สามารถรับภารกิจจัดการเรียนการสอน
ให้กับนักศึกษาของหลักสูตรได้ หลักสูตรมีข้อมูลอาจารย์และพิจารณาจัดหาอาจารย์ผู้สอนทดแทน
ผู้สอนเดิมได้อย่างทันการณ์ 

ในด้านการก าหนดผู้สอนโดยมีเกณฑ์พิจารณาจากคะแนนประเมินความพึงพอใจต่อผู้สอน
ของนักศึกษาที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 4.00 ที่พบว่า มีบางรายวิชาที่เป็นการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 เป็นปีการศึกษาแรก ท าให้ไม่มีคะแนนพิจารณาใน
การเลือกอาจารย์ผู้สอนนั้น ในปีการศึกษา 2565 ก็จะมีรายวิชาที่เปิดสอนเป็นปีการศึกษาแรก 
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เช่นเดียวกัน เนื่องจากหลักสูตรเริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ดังนั้นในปีการศึกษา 2565 จึง
เป็นชั้นปีที่ 4 รุ่นแรก โดยในการจัดอาจารย์ผู้สอนจึงใช้เกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดไว้ คือ คุณวุฒิ
เหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาที่สอน ความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิช าที่สอน ตลอดจน
ประสบการณ์และหัวข้อในการท าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา ส าหรับจัดผู้สอนให้นักศึกษา ส่วนผล
การประเมินความพึงพอใจต่อผู้สอนของนักศึกษานั้น ใช้ส าหรับเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือก
อาจารย์ผู้สอนคนเดิม ในภาคการศึกษาต่อไป  
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

หลักสูตรสามารถจัดผู้สอนได้เหมาะสมตามคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดครบทุกรายวิชา 
● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันและกรรมการผู้ตรวจประเมิน 

สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
           - 
 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
1.หลักสูตรจัดผู้สอนทุกรายวิชาได้เหมาะสมตามคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของ

อาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. คะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ไม่น้อยกว่า 4.00 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.1-1 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564 
5.2.1-2 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564 
5.2.1-3 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 29 มีนาคม 64 ข้อ 4.1 และ 4.3 
5.2.1-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 30 เมษายน 64 ข้อ 3  
5.2.1-5 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 26 พฤศจิกายน 64 ข้อ 5.1  
5.2.1-6 ตารางการส่งรายชื่อผู้สอน 1/2564 
5.2.1-7 ตารางการส่งรายชื่อผู้สอน 2/2564  
5.2.1-8 มคอ. 3 วิชา ชวีเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
5.2.1.9 รายงานการประชุมวาระพิเศษ 2565 2 เมษายน 65  
5.2.1.10  บันทึกข้อความส่งรายชื่อผู้สอนภาค 1/2565 
5.2.1.11 ผลประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2564 
5.2.1.12 ผลประเมินอาจารย์ผู้สอน 2/2564 
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5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การ
จัดการเรียนการสอน 
ประเด็นเป้าหมาย :  
1. ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 มีการจัดท ามคอ.3 และจัดส่งตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
2. การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในมคอ.3 เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) 
และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

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

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

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

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

5. อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร ด าเนินการติดตามตรวจสอบ ให้มีการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรู้  

6. อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 

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

 

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท า

แผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
1. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และชี้แจงแนวทางการจัดท า

รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 ให้กับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้สอนน าส่ง
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3) มายังหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา 15 วัน เพ่ือท าการตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ จากนั้นจึงอนุมัติให้ผู้สอนน าไปสอน และส่ง มคอ. 3 ในระบบของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนตามก าหนด ซึ่งปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดปฏิทินการ
ด าเนินการส่งเอกสาร มคอ. 3-7 เพ่ือการประกันคุณภาพ โดยภาคเรียนที่ 1 ปฏิทินวิชาการของ
มหาวิทยาลัยก าหนดการส่ง มคอ.3 ในวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2564 และในภาคเรียนที่ 2 ปฏิทิน
วิชาการของมหาวิทยาลัยก าหนดการส่ง มคอ.3 ในวันที่ 6-12 ธันวาคม 2564 
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2. หลักสูตรได้จัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้อง
ของแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 (Curriculum 
mapping) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีผู้สอน และรูปแบบกิจกรรมการสอน ซึ่งพบว่า ทุก
รายวิชามีความสอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยก าหนดให้ผู้สอนแจ้งรายละเอียดให้
นักศึกษาทราบ ในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการติดตามตรวจสอบ ให้มีการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการเรียนรู้ โดยประชุมทวนสอบกลางภาค  

4. อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ด้วยการทวนสอบผลการเรียนและพิจารณาผลการเรียน 
ตาม มคอ.3 และ มคอ.2  

ผลการด าเนินการตามเปูาหมาย พบว่า อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และจัดส่งตามระยะเวลา
ที่หลักสูตรก าหนดทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ซึ่งถือว่าบรรลุเปูาหมายที่
ก าหนด และจากการตรวจสอบมาตรฐานการเรียนรู้ใน มคอ.3 เป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ทุกรายวิชา 

 

● มีการประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบประชุมเพ่ือทบทวนระบบและกลไกการ ก ากับติดตาม และตรวจสอบ

การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) สอดคล้องกับ มคอ.2 น าส่งมายังหลักสูตร พบว่า มีบางรายวิชาส่ง 
มคอ. 3 ไม่เป็นไปตามเวลาที่หลักสูตรก าหนดไว้ภายใน 15 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างไรก็ตาม 
ในส่วนการน าส่ง มคอ.3 เข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัยนั้น อาจารย์ผู้สอนน าส่ง มคอ.3 จัดส่งได้ทัน
ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มี
จ านวน 14 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มี 13 รายวิชา มีการน าส่ง มคอ.3 ก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 14 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มี 
จ านวน 13 รายวิชา สรุปได้ว่า ระบบและกลไก มีความเหมาะสม  

นอกจากนี้ มีการประเมินการด าเนินงาน โดยการส ารวจความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหาร
หลักสูตร ในประเด็น “การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา” จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ครั้ง ซึ่ง
ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งสองครั้ง ดังนี้  

 

กระบวนการบริหารหลักสูตร 
คร้ังท่ี 1/2564 คร้ังท่ี 2/2564 

Mean ระดับ Mean ระดับ 
1.การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให ้
ครบทุกรายวิชา 
 

4.50 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 
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 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากการประเมินที่พบว่า มีบางรายวิชาส่ง มคอ. 3 มายังหลักสูตรล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาที่

หลักสูตรก าหนด คือ ภายใน 15 วันก่อนเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้สอนบางท่านมีภาระ
การสอนหลายรายวิชา จึงต้องใช้เวลาในการปรับปรุงหรือจัดท า มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 ก่อน
น าส่งมายังหลักสูตร แต่สามารถน าส่ง มคอ.3 เข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัยได้ทันตามก าหนดนั้น 
หลักสูตรมีการปรับปรุง การก ากับ การติดตามการส่ง มคอ.3 มายังหลักสูตรเพ่ือพิจารณาก่อนการเปิด
ภาคเรียน 15 วัน โดยใช้ช่องทางการติดตามหลากหลายช่องทาง เช่น อีเมล์ Line การโทรศัพท์ติดต่อ 
ระบบ E-document 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

หลักสูตรสามารถพิจารณาความสอดคล้องของ มคอ.3 กับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
และส่งให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ. 3 ในระบบได้ครบถ้วนและทันเวลาทุกรายวิชา  
● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
- 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
       อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และส่งในระบบ
ได้ครบถ้วนและทันเวลาทุกรายวิชา ในปีการศึกษา 2564  
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.2-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 65 ข้อ 5.1 ทวนสอบกลางภาค 
5.2.2-2 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 29 เมษายน 65 ข้อ 5.1 ทวนสอบผลการเรียน 
5.2.2-3 ผลการส่ง มคอ.3 ภาคเรียนที่ 1 
5.2.2-4 ผลการส่ง มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2 
5.2.2-5 รายงานสรุปประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2564  
5.2.2-6 รายงานสรุปประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 2/2564 
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5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประเด็นเป้าหมาย :  

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

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีระบบและกลไกที่ด าเนินการตามปีการศึกษา 2564 และมีการ
ปรับปรุงตามการทบทวน กระบวนการด าเนินการ ดังนี้  

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

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

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการบูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านการวิจัย        
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

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

 

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมเพ่ือวางแผนการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับพันธกิจ และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงาน ใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาการ
นวดน้ ามันตะวันตก วิชาการตั้งสูตรต ารับเครื่องส าอาง วิชาหัตถศาสตร์บ าบัด วิชาเภสัชกรรมไทย   
เพ่ือวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา   

 2.อาจารย์ผู้สอน จัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุแผนการบูรณาการและการเรียน
การสอนกับพันธกิจและส่งตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

3.อาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการบูรณาการกับพันธกิจ ดังนี้ 
        3.1 รายวิชาหัตถศาสตร์บ าบัด ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ธนพร อิสระทะ) 

ได้ด าเนินการ บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ ซึ่งระบุใน มคอ. 3 เป็นการส่งงาน
เบื้องต้นและตรวจสอบความถูกต้องในสัปดาห์ที่ 17 โดยให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะการนวดไทย 
ตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565 เพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติการนวดแก้อาการ นักศึกษาน าทักษะการ
นวดไทยจากการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานการนวดไทยและหัตถศาสตร์บ าบัดไปฝึกปฏิบัติกับผู้ปุวยที่มีอาการ
จริงและได้ท าการรักษาจริง ตามจ านวน case ที่ก าหนด 

        3.2 รายวิชาการตั้งสูตรต ารับเครื่องส าอาง ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ณฐวรท 
บุญรัตนา) ได้ด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์พลู
จากการคัดทิ้งโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนนาโอ่ ต าบลร่มเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง น าเสนอผลงานวิชาการในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
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นวัตกรรมเพ่ือสังคม” National Science and Technology Conference (NSCIC2020) ครั้งที่ 5       
โดยระบุกิจกรรมเพ่ือบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนใน มคอ. 3 ในส่วนการบรรยายและ
ปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 9 หัวข้อ เครื่องส าอางสมุนไพรไทยส าหรับสปา ส าหรับการบ ารุงผิว ต ารับโลชันพลู 
และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และปฏิบัติการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ใน
การสร้างสูตรต ารับในชั้นเรียน  

        3.3 รายวิชานวดน้ ามันตะวันตก ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ณฐวรท     
บุญรัตนา) ได้ด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์พลูจากการคัดทิ้งโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนนาโอ่ ต าบลร่ม
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง น าเสนอผลงานวิชาการในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสังคม” National Science and Technology 
Conference (NSCIC2020) ครั้งที่ 5 โดยระบุกิจกรรมเพ่ือบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนใน 
มคอ. 3 รายวิชา ในส่วนการบรรยายและปฏิบัติการ สัปดาห์ที่ 1 บทที่ 1 หลักการนวดน้ ามันตะวันตก 
ในหัวข้อ หลักการและปฏิบัติในหัวข้อ การผสมน้ ามันนวดตัว ปฏิบัติการเลือกใช้โดยใช้สมุนไพร
ท้องถิ่นในการผสมน้ ามันนวดตัว และให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และปฏิบัติการ
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสูตรต ารับในชั้นเรียน  

        3.4 รายวิชาเภสัชกรรมไทยเพ่ือวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้สอน 
(อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา) ได้ด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่ชุมชนใน
โครงการชุมชนต้นแบบ อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา กิจกรรม“การท าน้ ามันสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ”      
โดยมีอาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา อาจารย์ผู้สอนรายวิชา เป็นวิทยากรร่วมกับอาจารย์ในหลักสูตร ได้แก่ 
อาจารย์ ธนพร อิสระทะ และอาจารย์วัชราภรณ์ พัทคัน น านักศึกษาลงพ้ืนที่บริการวิชาการ ณ รพ.สต.
พรวน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมุนไพรและ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งเรียนรู้ แลกเปลี่ยน แบ่งปันองค์ความรู้ ภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพ
ของชุมชน 

       นอกจากนี้ยังมีผลต่อเนื่องของการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ จากปีการศึกษา 
2563 มาเป็นผลงานวิจัยในปีการศึกษา 2564 อีก 1 รายวิชา คือ รายวิชาธรรมชาติบ าบัด ปีการศึกษา 
2563 อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์วัชราภรณ์ พัทคัน) ได้ด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย เรื่อง การส ารวจการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพสมุนไพรของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
ภาคใต้ ครั้งที่ 7 วันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยได้ระบุกิจกรรมเพ่ือบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนใน มคอ. 3 รายวิชา ในประเด็น การ
บ าบัดส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพด้วยการรับประทานอาหารพ้ืนบ้านและการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร
ในครัวเรือนเพื่อการดูแลผิวพรรณ การท าสมาธิบ าบัด การเช่เท้าสมุนไพร โดยมีการสอดแทรกเนื้อหา
ประโยชน์ ฤทธิ์และสรรพคุณสมุนไพรรางจืด สมุนไพรระบบกระดูก กล้ามเนื้อ และสมุนไพรที่มีฤทธิ์
บ ารุงก าลัง กับงานวิจัยและบริการวิชาการแพทย์แผนไทย ให้นักศึกษาได้เห็นหลักการ กระบวนการ 
และผลจากการวิจัย การจัดโครงการบริการวิชาการในเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอน โดยระบุการ   
มีส่วนร่วมของนักศึกษา คือ นักศึกษามีส่วนร่วมให้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น  

4.อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายงานผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ คือ ด้าน
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและส่งให้กับหลักสูตร
หลังจากจบภาคเรียน เพ่ือให้สามารถทราบผลการเรียนรู้ในรายวิชานั้นๆ 
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●  มีการประเมินกระบวนการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวน มคอ.3 ในรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการการเรียนการ

สอนกับพันธกิจ คือ ด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยประเมินจากผลการด าเนินการกิจกรรมที่อาจารย์ผู้สอนส่งให้กับหลักสูตรหลังจากจบ
ภาคเรียน สรุปได้ว่า การด าเนินการตามระบบกลไกในปีการศึกษา 2564 นั้นท าให้มีผลการด าเนินการ
ที่บรรลุเปูาหมายที่ก าหนด  
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 ปัญหาที่พบเกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ ในปีการศึกษา 2564 คือ 
การจัดการเรียนการสอนอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการเฝูาระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
โควิด -19 ประกอบกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 มีจ านวนต่ ากว่าร้อยละ 20 จากแผน
รับ ท าให้หลักสูตรต้องหยุดการเรียนการสอนของนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 และให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุก
คนเลือกสาขาวิชาใหม่ที่ต้องการจะเรียน  

 อย่างไรก็ตาม ทางหลักสูตรยังคงได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนในการการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับพันธกิจ โดยมีการเพิ่มขึ้นของรายวิชาจากปีการศึกษา2563 จ านวน 3 รายวิชา** 
ได้แก่ วิชาการนวดน้ ามันตะวันตก วิชาการตั้งสูตรต าหรับเครื่องส าอาง และวิชาหัตถศาสตร์บ าบัด ดัง
แสดงในตารางต่อไปนี้ 

รายวิชา การวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2563    
 1.การดูแลสุขภาพด้วยการแพทยแ์ผนไทย (ปี 1)*** ✓   

 2.การดูแลผิวหน้าและผิวกาย (ปี 1)***  ✓  

 3.พื้นฐานสปาเพื่อสุขภาพ (ปี 1)*** ✓  ✓ 
 4.เภสัชกรรมไทยเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา (ปี 2)*  ✓ ✓ 
 5.ธรรมชาติบ าบดั (เลือกเสรีทุกช้ันป)ี ✓   

รายวิชา การวิจัย บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม 
ปีการศึกษา 2564    
 1.การนวดน้ ามันตะวันตก (ปี 3)** ✓   

 2.การตั้งสูตรต ารับเครื่องส าอาง (ปี 3)** ✓   

 3.หัตถศาสตร์บ าบัด (ปี 2)**  ✓  

 4.เภสัชกรรมไทยเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา (ปี 2)*  ✓ ✓ 

หมายเหตุ  
* วิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 และ 2564 ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ

พันธกิจ จ านวน 1 รายวิชา 
**วิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 และมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ 

จ านวน 3 รายวิชา  
***วิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 และมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจใน

รายวิชาส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 3 รายวิชา ซึ่งในปีการศึกษา 2564 ไม่มีนักศึกษาชั้ นปีที่ 1 
หากมีการจัดการเรียนการสอนส าหรับชั้นปีที่ 1 ก็อาจจะมีจ านวนรายวิชาเหล่านี้รวมอยู่ในการบูรณา
การการเรียนการสอนกับพันธกิจ  และท าให้ปีการศึกษา 2564 มีจ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับพันธกิจเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนมีพ้ืนฐานข้อมูลเดิมของ
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การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจในรายวิชาทั้ง 3 แล้วอยู่แล้ว ทั้งยังอาจสามารถเพ่ิมเติม
พันธกิจด้านอ่ืน ๆ มากกว่า 1 ด้าน หรือครบทั้ง 3 ด้าน  
    ดังนั้น จากการประเมินระบบและกลไกดังกล่าว หลักสูตรจึงมีแผนในการปรับปรุงระบบกลไกให้มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอนครบทุกด้านใน 1 รายวิชา และสนับสนุนให้รายวิชาอ่ืนๆ ใน
หลักสูตรมีการบูรณาการในปีการศึกษาถัดไป  

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีจ านวนรายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2563 
จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาการนวดน้ ามันตะวันตก วิชาการตั้งสูตรต าหรับเครื่องส าอาง และวิชา
หัตถศาสตร์บ าบัด และเป็นพ้ืนฐานส าหรับเตรียมการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอ่ืน ๆ  
ในปีการศึกษาต่อ ๆ  ไป 

● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรมีรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมสามารถด าเนินการบรรลุเปูาหมาย 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.2.3-1 มคอ.3 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน  
5.2.3-2 รายงานผลการด าเนินการการบูรณาการของรายวิชา  
5.2.4 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาในชั้นปีที่ท าวิทยานิพนธ์ 
5.2.5 การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาในชั้นปีที่ท าวิทยานิพนธ์ 
5.2.6 การช่วยเหลือ ก ากับติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
ประเด็นเป้าหมาย :  
ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีนักศึกษาในชั้นปีที่ท าวิทยานิพนธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

4.00 
คะแนน 

 
บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3         การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา โทรศัพท์  : 0871811273 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา โทรศัพท์  : 0871811273 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงาน 
 อธิบายผลการด าเนินงาน กระบวนการ ขั้นตอน หรือแนวปฏิบัติที่หลักสูตรได้ด าเนินการ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประเด็นเป้าหมาย :  
ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการด าเนินงาน : 
● มีระบบ มีกลไก 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่ก าหนดหลักเกณฑ์ และควบคุมก ากับให้คณาจารย์
ผู้สอน จัดการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบ
กับหลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ใน มคอ.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการก าหนดน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินให้
สอดคล้องกับจุดเน้นภายในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมิน
ตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบ
ปรนัย ข้อสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ตลอดจน
การวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการก ากับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือที่
ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ มีการ
ควบคุมการประเมินผล  การเรียนรู้ในรายวิชาที่มีรายกลุ่มให้ได้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

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

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

3.หลักสูตรเริ่มจากการออกแบบรายวิชาที่จะมีการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา       
จะก าหนดให้แต่ละรายวิชามีการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน โดยในแต่ละด้านไม่จ าเป็นจะต้องพัฒนาครบทุกผล
การเรียนรู้ย่อย ที่แสดงใน Curriculum mapping ใน มคอ. 2 มีการออกแบบการประเมินการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ตามสภาพจริง และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ 

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

 
 
ภาพที่ 5.3.1 ระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 
 
 
 

 

แต่งตั้งกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ประจ าปีการศึกษา 2564 

ผู้สอนในแต่ละรายวิชาท าการตรวจสอบความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรองจากแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชาใน มคอ.2 เพื่อบรรจุลงใน มคอ.3 

ผู้สอนก าหนดการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิใน มคอ.3 

คณะกรรมการทวนสอบฯ ท าการทวนสอบ มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษา 

ส่ง มคอ.3 ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษา ตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ระหว่างการเรียนการสอน ก าหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชาด าเนินการ ให้สอดคล้อง
กับ มคอ. 3 รวมทั้งผู้สอน ควรสอนให้สอดคล้องกับ มคอ. 3 

หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอน อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมดูแล 
โดยจดัให้มีการประชุม รับรองเกรด และทุกวิชาต้องผ่านการเห็นชอบจากกรรมการเข้าร่วม

ประชุม จึงจะสามารถ ผ่านและรบัรองเกรดจากที่ประชุม 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรควบคุมดูแล ก าหนดให้ผูส้อนด าเนินการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 และ3 และผูส้อนส่ง 

มคอ.5 มายังหลักสูตรเพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
 

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

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ชี้แจงมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) แต่ละรายวิชาที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.2 แก่อาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดน้ าหนัก
ผลการเรียนรู้ เครื่องมือการวัดการประเมินผล ลงใน มคอ.3 และน าส่งไปยังหลักสูตรเพ่ือพิจารณา
ความสอดคล้อง 

2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบ การออกแบบเครื่องมือ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัยและข้อสอบอัตนัย การบ้าน สังเกต
พฤติกรรม รายงาน เป็นต้น ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 พบว่า ทุกรายวิชาของหลักสูตรมีการก าหนด
รายละเอียดการประเมินผลการเรียนรู้ ครบทั้ง 5 ด้าน โดยรายงานเป็นสัดส่วนร้อยละของคะแนน 
จากการทดสอบย่อย การบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การตอบ
ค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียนการทดสอบกลางภาคและปลายภาค ทุกรายวิชาด าเนินการจัดท า 
มคอ.3 สอดคล้อง มคอ.2 แล้วด าเนินการให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงนักศึกษาก่อนเริ่มการสอน เพ่ือ
พิจารณาร่วมกับผู้เรียน และปรับปรุง 

3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วมกับอาจารย์ผู้สอนประชุมเพ่ือทวนสอบเกรดปลายภาค พิจารณา
ความเหมาะสมของผลการประเมินผู้เรียนและประสานงานผู้สอน เพ่ือปรับปรุงการประเมินผลใน 
กรณีท่ีต้องแก้ไข ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ ทบทวนเกณฑ์และการวัดประเมินผู้เรียน ทวนสอบ
วิธีประเมินผลและเครื่องมือการประเมินชิ้นงานแต่ละชิ้นงานเพ่ือประเมินความสอดคล้อง 
● มีการประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรมีการก ากับ ติดตาม การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ โดยในปีการศึกษา 2564 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดจ านวน 8 จากรายวิชา ทั้งสิ้น 24 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 33.33 แบ่งเป็นภาคเรียนที่ 
1/2564 มีการทวนสอบฯ จ านวน 4 วิชา จากรายวิชาที่เปิดสอน 11 (รวมวิชาเลือกเสรี) คิดเป็นร้อย
ละ 36.36 และภาคเรียนที่ 2/2564 มีการทวนสอบฯ จ านวน 4 วิชา จากรายวิชาที่เปิดสอน 13 
(รวมวิชาเลือกเสรี) คิดเป็นร้อยละ 30.77 ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ก าหนดให้มีระบบและกลไกเพ่ือให้การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานกผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการประเมินการด าเนินงานด้านกระบวนการบริหารหลักสูตรที่มีต่อการประเมินผลการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในประเด็น “การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา” และประเด็น “การพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา”  โดยการส ารวจความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหาร
หลักสูตร จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งได้ผล
การประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งสองครั้ง ดังนี้ 
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กระบวนการบริหารหลักสูตร 
คร้ังท่ี 1/2564 คร้ังท่ี 2/2564 

Mean ระดับ Mean ระดับ 
2.การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล การ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อย
ละ 25ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4.75 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

3. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีผ่านมา 

4.50 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

และมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ในประเด็น “ระบบการ
ประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่
มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น” ผ่านระบบประเมินของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งได้ผลการประเมิน ในระดับมากท่ีสุด ทั้งสองครั้ง ดังนี้ 

ด้านหลักสูตรการศึกษา 
คร้ังท่ี 1/2564 คร้ังท่ี 2/2564 
Mean แปลผล Mean แปลผล 

5. ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธี
ประเมินท่ีหลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงาน
ที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.55 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 

 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากการกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้           

ในปีการศึกษา 2564 ที่เป็นไปตามข้อก าหนดของระบบประกันคุณภาพการศึกษา คือ อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 นั้น ทางหลักสูตรยังคงมีการตรวจสอบร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ในประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลายให้สอดคล้องกับ มคอ.2 ในทุกรายวิชา โดยใช้วิธีการประชุมร่วมกันพิจารณาจากแบบ
ตรวจสอบคุณภาพของรายละเอียดของรายวิชาของอาจารย์ผู้สอน และติดตามการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับ มคอ. 3 ด้วยการประชุมทวนสอบกลางภาค ซึ่งได้ผลการ
พิจารณาทวนสอบกลางภาคว่า ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนรูปแบบการออกข้อสอบ พิจารณาออก
ข้อสอบในรูปแบบที่ท าให้นักศึกษาแสดงผลลัพธ์ในลักษณะที่วิเคราะห์ได้ ลดข้อสอบในรูปแบบของ
การใช้ความจ าลง ซึ่งคณาจารย์ผู้สอนได้รับทราบและพร้อมน าไปปรับปรุงข้อสอบ ท าให้มีความ
เชื่อมโยงกันและสอดคล้องกัน ตั้งแต่ มคอ.2 มคอ.3 และน าไปสู่ความสอดคล้องกับ มคอ. 5 

 
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

มีรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ด้วยวิธีการประชุมพิจารณาร่วมกับการใช้แบบตรวจสอบคุณภาพของรายละเอียดของรายวิชา และ
วิธีการประชุมทวนสอบกลางภาคเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน 

 
● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

- 
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สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
ทุกรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
5.3.1-2 รายงานประเมินจากอาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 1/2564 
5.3.1-3 รายงานประเมินจากอาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 2/2564 
5.3.1-4 รายงานประเมินจากนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564 
5.3.1-5 รายงานประเมินจากนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564 
5.3.1-6 ตัวอย่างแบบตรวจสอบคุณภาพของรายละเอียดของรายวิชา 
5.3.1-7 เอกสารทวนสอบ มคอ.3 
5.3.1-8 รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 4 กุมภาพันธ์ 65 ข้อ 5.1 
5.3.1-9 รายงานผลการส่ง มคอ.3 1/2564 
5.3.1-10 รายงานผลการส่ง มคอ.3 2/2564 
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5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ประเด็นเป้าหมาย :  
มีการทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน มคอ.5 ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 ทุกรายวิชา 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

1.หลักสูตรตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.คณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตร พิจารณาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เมื่อผ่านการ

พิจารณาในหลักสูตร ด าเนินการส่งไปพิจารณาในระดับคณะ เพ่ือด าเนินอนุมัติ หากมีความผิดปกติ
ของค่าคะแนนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ด าเนินการแจ้งอาจารย์ผู้สอนปรับปรุงค่าคะแนน 

3.คณะด าเนินการน าส่งค่าคะแนนที่ผ่านการพิจารณาไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือประกาศผลให้
นักศึกษาทราบ 

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

5.หลักสูตรประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการ 
  

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
จากรายงานการประชุมคณะกรรมการ การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 

2564 พบว่า มติที่ประชุมของหลักสูตร รับรองเกรดทุกรายวิชา และน าส่งไปยังกรรมการวิชาการของ
คณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายงานผลการสอน มคอ.5 โดยรายงานผลการภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการเรียนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทั้ง 5 ด้านที่ระบุไว้ใน มคอ.3 จากผลด าเนินงาน
พบว่า ทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2564 ส่งรายงาน มคอ. 5 ในระบบตามเวลาที่ก าหนด 
3. มีการประเมินการด าเนินงานด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร โดยการส ารวจความพึงพอใจจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในประเด็น “การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา” ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ครั้ง ซึ่ง
ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งสองครั้ง ดังนี้  

กระบวนการบริหารหลักสูตร 
ครั้งท่ี 1/2564 ครั้งท่ี 2/2564 

Mean ระดับ Mean ระดับ 
2.การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

4.50 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

 

● มีการประเมินกระบวนการ 
      แม้ว่าผลประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการบริหารหลักสูตรที่มีต่อการก ากับและติดตาม

การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะอยู่ในระดับมากที่สุดในการส ารวจทั้งสองครั้ง แต่ก็ยังพบปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการทวนสอบผลการเรียน คือ การมีรายวิชาที่ส่งให้ที่ประชุมทวนสอบพิจารณาไม่ทันในวัน 
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นัดหมายประชุม และได้ขออนุญาตส่งผลการเรียนย้อนหลัง เนื่องจากรายวิชา ได้แบ่งการเรียนการ
สอนเป็น 2 ภาคและอาจารย์ผู้สอน 2 ท่าน ท าให้ยังไม่สามารถรวบรวมคะแนนได้ทัน จึงมีการร่วมหา
แนวทางแก้ไข เพ่ือให้กระบวนการทวนสอบผลการเรียนครบถ้วนทุกรายวิชา  
● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

จากกรณีปัญหาที่พบในกระบวนการทวนสอบผลการเรียน คือ มีรายวิชาที่ส่งให้ที่ประชุมทวน
สอบพิจารณาไม่ทันในวันประชุม ประกอบกับคณะกรรมการมีเวลาว่างไม่ตรงกัน แม้จะเป็นการนัด
ประชุมในรูปแบบออนไลน์ ทางหลักสูตรจึงมีการแก้ไขด้วยการให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนให้
คณะท างานพิจารณาในรูปแบบหนังสือเวียน ผ่านทางระบบ E-doc เพ่ือให้กระบวนการทวนสอบผล
การเรียนเป็นไปอย่างครบถ้วนทุกรายวิชาตามเปูาหมาย และสามารถส่งผลพิจารณาให้อาจารย์ผู้สอน
น าส่งผลการเรียนในระบบต่อไป หรือหากคณะท างานมีข้อพิจารณาให้แก้ไข ก็ด าเนินการปรับแก้ไข 
ก่อนส่งเข้าสู่ระบบให้ทันตามก าหนด 

● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

มีรูปแบบการทวนสอบผลการเรียนในกระบวนด าเนินงานเพ่ิมขึ้น จากเดิมที่มีการประชุม
ออนไซต์ และการประชุมออนไลน์ โดยเพ่ิมเติมเป็น การพิจารณาในรูปแบบหนังสือเวียน ผ่านทาง
ระบบ E-doc ซึ่งยังคงท าให้คณะท างานสามารถพิจารณาประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ 

● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

● - 

สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
หลักสูตรมีการพิจารณาทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน มคอ .5 ให้

สอดคล้องกับ มคอ.3 ทุกรายวิชา  

 

เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.2-1 ตัวอย่างเอกสารทวนสอบผลการเรียน 
5.3.2-2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 29 เมษายน 65 ข้อ 5.1 
5.3.2-3 เอกสารส่งทวนสอบผลการเรียน ทาง E-doc 
5.3.2-4 รายงานประเมินจากอาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 1/2564 
5.3.2-5 รายงานประเมินจากอาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 2/2564 
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5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) 
ประเด็นเป้าหมาย :  
หลักสูตรมีการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.7 มีความถูกต้องและส่งทันเวลาที่ก าหนด 
ผลการด าเนินงาน :  
● มีระบบ มีกลไก 

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

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

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

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา เพ่ือท าการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

5.น าผลการด าเนินการของหลักสูตรมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษาถัดไป 

 

● มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตรด าเนินการชี้แจงการจัดท า มคอ.5 ปีการศึกษา 2564 ให้กับอาจารย์ผู้สอนแต่ละ

รายวิชาและก าหนดส่งเข้าระบบ ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาเปรียบเทียบความสอดคล้องของ มคอ.5 กับ มคอ.3 

พบว่า ทุกรายวิชาด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องของ มคอ.5 และ มคอ.3 ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)     
โดยมีการก าหนดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในวันที่ 15 
มิถุนายน 2565 เพ่ือน าผลการด าเนินการของหลักสูตรมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 
● มีการประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรมีการติดตามผลการจัดท าการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) พบว่า มีการส่ง มคอ.5 ตามเวลาที่ก าหนดทุกวิชา ภาคเรียนที่ 1 
จ านวน 11 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 จ านวน 13 รายวิชา 
จากการประเมินกระบวนการด าเนินการจัดท า มคอ.7 พบปัญหาการเขียนรายงานและการจัดเก็บ
หลักฐานไม่ครบถ้วน หลักสูตรจึงมีการประชุมครั้งที่ 4/2564 มติสรุปว่า ในการในปีการศึกษาถัดไป 
หลักสูตรมีการติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกไตรมาส  
         การประเมินกระบวนการบริหารหลักสูตร จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในประเด็น  
“การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา” และประเด็น “การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา” ผ่านระบบ
ของมหาวิทยาลัย จ านวน 2 ครั้ง ซึ่งได้ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งสองครั้ง ดังนี้ 
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กระบวนการบริหารหลักสูตร 
คร้ังท่ี 1/2564 คร้ังท่ี 2/2564 

Mean ระดับ Mean ระดับ 
2.การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุ ภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

4.50 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

4. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน การ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีผ่านมา 

4.50 มากที่สุด 5.00 มากที่สุด 

● มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
หลักสูตรมีการพัฒนาขั้นตอนก ากับติดตาม ผลการส่ง มคอ.5 โดยมีการก ากับติดตามอาจารย์

ผู้สอนแต่ละรายวิชาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่ง มคอ.5 ในปีการศึกษาทันตามก าหนดทุกวิชา 
ส าหรับประเด็นปัญหาการเขียนรายงานและการจัดเก็บหลักฐานไม่ครบถ้วน นอกจากการ

ติดตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรในทุกไตรมาสแล้ว ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มี
การก ากับ ติดตาม ให้หลักสูตร ส่งรายงานผลแบบติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรในรอบ 
6 เดือน เพ่ือให้ทุกหลักสูตรในคณะมีการประเมินตนเองเบื้องต้น และประเมินการจัดเก็บหลักฐาน 
ส าหรับการเขียนรายงาน โดยให้ประธานหลักสูตรติดตามข้อมูลจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ด าเนินการส่งแบบรายงานให้กับคณะ  
● มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

มีการส่งรายงานผลแบบติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
● มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรมีการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.7 ถูกต้องและส่งทันเวลาที่ก าหนด 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
5.3.3-1 ผลการส่ง มคอ.5 1/64 
5.3.3-2 ผลการส่ง มคอ.5 2/64 
5.3.3-3 การส่งเอกสารทวนสอบ มคอ.5 ในระบบ E-doc 
5.3.3-4 บันทึกติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยคณะ 
5.3.3-5 การส่งรายงานผลแบบติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยประธานหลักสูตร 
5.3.3-6 แบบติดตามการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
5.3.3-7 สรุปการประชุมครั้งที่ 4/2564 31 พฤษภาคม 64 ข้อ 3.1 ข้อ 4 และข้อ 5.3 
5.3.3-8 รายงานประเมินจากอาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 1/2564 
5.3.3-9 รายงานประเมินจากอาจารย์ผู้สอน ครั้งที่ 2/2564 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
4.00 

คะแนน 
บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ (O) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี : อาจารย์ธนพร  อิสระทะ  โทรศัพท์  : 0840702776 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์ธนพร  อิสระทะ  โทรศัพท์  : 0840702776 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
  (1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร/

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

  1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งสิ้น 5 คน 

  2. มีการจัดประชุม 4 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1  วันที่ 26  พฤศจิกายน 2564 ผ่าน Google 

meet จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วม 5
คน คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม  
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร  พิจารณาผู้สอนในภาค
เรียนที่ 2/2564 

     - ครั้งที่ 2 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565ผ่าน Google 
meet จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน    
คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อติดตามการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ข้อสอบกลางภาค 

- วาระพิเศษ วันที่ 2 เมษายน 2565 แบบออนไลน์ 
จ านวนอาจารย์เข้าร่วม 4 คน คิดเป็นร้อยละ80 
ประชุมพิจารณาผู้สอนประจ าภาคเรียนที่ 1/2565 
     - ครั้งที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2565 ผ่าน Google 
meet จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน     
คิดเป็นร้อยละ100 ประชุมเพื่อติดตามการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ผลการเรียน 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.1-1 รายงานการประชุม  

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

กรณีไม่มี มคอ.1 
      มคอ.2 สอดคล้องกับประกาศ TQF 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.2.-1 มคอ.2 
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
  (3) มีรายละเอียดของรายวิชา

แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษา ให้ครบทุ ก
รายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
1.รายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2564  มีจ านวน 11 รายวิชา และ 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มี 13รายวิชา  
2.รายวิชาที่ส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 มีจ านวน 11 รายวิชา และภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มี จ านวน 13
รายวิชา 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.3-1 รายงานสรุปผลการส่ง มคอ.3  

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

รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
1.ผลการด าเนินการของรายวิชาของหลักสูตรใน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มี จ านวน 11 
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564    
มีจ านวน 13 รายวิชา 
2. ผลการด าเนินการของรายวิชา ที่ส่ง มคอ .5 
ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 11 
รายวิชา และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564    
มี จ านวน 13 รายวิชา  

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.4-1 รายงานสรุปผลการส่ง มคอ.5 
 

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

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

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.5-1 มคอ.7  
 

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

ในปีการศึกษา 2564 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
ของนักศึกษาตามมาตร ฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดจ านวน 8 จากรายวิชา ทั้งสิ้น 24 รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ 33.33  
ภาคเรียนที่ 1 มีการทวนสอบฯ จ านวน 4 วิชา 
จากรายวิชาที่เปิดสอน 11 (รวมวิชาเลือกเสรี) คิด
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
เป็นร้อยละ 36.36 
ภาคเรียนที่ 2 มีการทวนสอบฯ จ านวน 4 วิชา 
จากรายวิชาที่เปิดสอน 13 (รวมวิชาเลือกเสรี) คิด
เป็นร้อยละ 30.77 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.6-1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 

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

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

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.7-1 มคอ.7 ปีการศึกษา 2563 
 
 

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

8.1 มีอาจารย์ใหม่ 

- มีอาจารย์ใหม่ทั้งสิ้น 1 คน 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.8-1 บันทึกข้อความขอแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

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

9.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ทั้งสิ้น  5 คน 
9.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ทั้งสิ้น 5 คน 
1. อาจาร์ณฐวรท บุญรัตนา 
    ได้รับการพัฒนาตนเองจ านวน 17 เรื่อง 
2. อาจารย์ธนพร  อิสระทะ 
    ได้รับการพัฒนาตนเองจ านวน 17 เรื่อง 
3. อาจารย์วัชราภรณ์ พัทคัน 
    ได้รับการพัฒนาตนเองจ านวน 17 เรื่อง 
4. อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา 
    ได้รับการพัฒนาตนเองจ านวน 4 เรื่อง 
5. อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ 
    ได้รับการพัฒนาตนเองจ านวน 6 เรื่อง 
9.2 ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ 5 คน 
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ผลการด าเนินการ 

ดัชนีตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินการ 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ์ 
9.3 คิดเป็นร้อยละ 100 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

5.4.9-1 การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
 

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

- ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

https://drive.google.com/drive/folders/1hfuHquWzFbeizVD1JQxwGcHrBQJ4
cdGw?usp=sharing  

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

11.1 ไม่มีนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม ่

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

- 

❑ ❑ (12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.00 
 

หลักสูตรยังไม่มีบัณฑิต 

เอกสารหลักฐาน
ประกอบ 

- 

วิธีการค านวณ 

(1) จ านวนตัวบง่ชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติที่ด าเนนิการได้จริง 

9 

(2) จ านวนตัวบง่ชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติที่ต้องด าเนินการในปกีารศึกษา 2564 

9 

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

ร้อยละ100 
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ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  

❑  ด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80   =  0  คะแนน    

❑  ด าเนินงานร้อยละ 80    =  3.50  คะแนน 

❑  ด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80.01-89.99  =  4  คะแนน  

❑  ด าเนินงานร้อยละ 90.00-94.99   =  4.50  คะแนน 

❑  ด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 95.00-99.99  = 4.75  คะแนน  

  ด าเนินงานร้อยละ 100    =  5.00  คะแนน 

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

 การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบ 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

5.00 
คะแนน 

บรรลุ 
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หมวดที ่5 การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาในอนาคต 

ปัญหาเรื่องจ านวนห้องปฏิบัติการ 
เฉพาะทางไม่ เ พียงพอต่อการฝึก 
ปฏิบัติของนักศึกษา 

ท าให้นั กศึกษาไม่สามารถได้ฝึ ก 
ปฏิบัติในห้องที่มีความพร้อม อย่าง
เต็มที ่

เสนอให้คณะพิจารณาปัญหา 

มีปัญหาเรื่องการใช้ห้องปฏิบัติการ 
ซ้ าซ้อนกันหลายวิชาในห้องเดียวกัน 

มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน ใน
รายวิชาที่มีปฏิบัติการ ต้องมี การ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ส าหรับการเรียน
การสอน อาจท าให้อุปกรณ์ ช ารุด
ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาที่ไม่
สามารถใช้เครื่องมือได้ 

- จัดชั่วโมงเรียนไม่ให้ซ้ าซ้อนและ 
ท าการปรับปรุงห้องเพ่ิมเติม 

- ควรมีปรับปรุงห้องเรียนเพ่ิม 
เพ่ือจัดห้องเรียนให้เป็นสัดส่วน 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในการด าเนินการบริหารหลักสูตรจะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
ความพร้อมด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ห้องสมุด การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Wi-Fi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณา
ได้จากตัวบ่งชี้ต่อไปนี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1        สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ (P) 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :  อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ  โทรศัพท์  : หมายเลข 08-1598-4533 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ  โทรศัพท์  : หมายเลข 08-1598-4533 
การจัดเก็บข้อมูล :  ปีการศึกษา 2564 
ผลการด าเนินงาน 

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

 หลักสูตรวางแผนการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอนและนักศึกษา และมีผลประเมินการด าเนินงานที่น าไปสู่การพัฒนาความพร้อมของ           
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน :  

โดยหลักสูตรต้องบริหารจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา ในการร่างระบบการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่อยู่ในกรอบวงเงิน
ในการจัดสรรงบประมาณของของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งประกอบด้วยความพร้อม
ทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ
เช่น ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืน ๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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 มีระบบ มีกลไก 
โดยหลักสูตรมีขั้นตอนระบบด าเนินการของหลักสูตรฯ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถ
เขียนอธิบายด้วยแผนผัง ขั้นตอนระบบการด าเนินงานได้ดังนี ้

 

 
 

6.1.1 ระบบกลไกของหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 

มหาลัยจัดสรรงบประมาณ 

คณะจดัสรรงบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได ้

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสด ุ
- ค่าสอน 
- ค่าเดินทาง 
- ค่าวัสดุ 
- ค่าซ่อมแซม 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน
ใช้สอยวัสด ุ

ค่าสอน 
ค่าเดินทาง 
ค่าวัสดุ 
 

ค่าซ่อมแซม 
ครุภัณฑ์ 

โครงการ
หลักสูตร 
 

หลักสูตรด าเนินการสอบถามความตอ้งการครุภัณฑ์และวัสดุ 
- คณาจารย์หลักสูตรวางแผนครุภัณฑ์ตลอดปีการศึกษา 
- ผู้ประสานงานหลักสูตรสอบถามความตอ้งการของอาจารย์ผู้สอน 
- กรรมการฝุายอาคารสถานที ่ตรวจสอบ และเสนอรายการซ่อมครุภัณฑ์ 
- คณาจารย์หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน รวบรวมรายการวัสดุในห้องปฏิบัติการ 
- กรรมการหลักสูตร เสนอซื้อครุภัณฑ์และรายการวัสดุการเรียนการสอน 

กรรมการหลักสูตรรวบรวมข้อมูลน าเขา้ที่ประชุมอาจารย์ 
เพื่อพิจารณาล าดบัความส าคัญในการจดัซ้ือจัดจ้าง 

บุคลากรด าเนินการหาใบเสนอราคาและคู่เทียบจากรา้นค้า 

ผู้ประสานงานหลักสูตรด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
และแต่งกรรมการตรวจรับวัสดุ/ ครุภัณฑ์ 

ที่ประชุม กรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณาอนุมัติ 

หลักสตูรจดัสรร 
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นอกจากนั้น หลักสูตรฯ ยังสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
โดยได้เข้าร่วมประชุมหารือการใช้ทรัพยากรร่วมกันที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น และในแต่ละ
ปีงบประมาณทางหลักสูตรได้มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม 
 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตร มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและด าเนินการ หลักสูตรได้จัดสรรเงินและจัด

ครุภัณฑ์ตามแผนที่ได้วางไว้ มีการขอใบเสนอราคาและคู่เทียบจากร้านค้า จัดซื้อ แต่งตั้งกรรมการ
เพ่ือตรวจรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามล าดับ ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1.หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันในการประชุมครั้งที่6/2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
เพ่ือเตรียมแผนของปีงบประมาณประจ าปีพ.ศ.2564 และปีงบประมาณ 2565 จัดล าดับ
ความส าคัญระยะยาว 5 ปี ได้ด าเนินการตามแผนที่วางไว้และได้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
ด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบไปด้วย เครื่องโอนโซนผิวสตรีมเมอร์ 2 
ระบบ 1 เครื่อง และเครื่องดูดสิวเสี้ยน 2 ระบบ 1 เครื่อง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่ม
วิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง และหุ่น
สาธิตกดหน้าอกปั๊มหัวใจพร้อมประเมินผลทันที 1 ตัว เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  

2.แบ่งหน้าที่ และมอบหมายความรับผิดชอบในการจัดหาใบเสนอราคา สเปรคครุภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ให้ครอบคลุมความต้องการของอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา ดังนี้ 

- สเปคครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 
       ผู้รับผิดชอบหลัก อาจารย์จีราพัชร์ พลอยนิลเพชร 
       คณาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- สเปคครุภัณฑ์ สุขภาพและความงาม 
        ผู้รับผิดชอบหลัก อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 
        คณาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- สเปควัสดุการเรียนการสอนและโครงการพัฒนานักศึกษา 
        ผู้รับผิดชอบ คณาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- จัดท าแผนการใช้งบประมาณประจ าปี และจัดท าแผนในงานของบครุภัณฑ์ประจ าปี 
ส่งไปยังคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับการจัดสรรงบประมาณ 

- มีการก ากับติดตาม และรวมรวมผลการด าเนินงาน โดยประธานหลักสูตร และรายงาน
ความคืบหน้าและข่าวสารการของบประมาณจากการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ มายัง
หลักสูตรเป็นระยะ และมีการติดตามการจัดท าสเปคครุภัณฑ์ผ่านช่องทางไลน์เป็นระยะ มีการ
ประชุมเพ่ือรวมรวมครุภัณฑ์ต่าง ๆ และพิจารณาร่วมกันถึงเหตุผลความจ าเป็นส าหรับ
ประกอบการเขียนของบประมาณปี 2564 และปีงบประมาณ 2565 

- เมื่อคณะประกาศขอส่งงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2564 หลักสูตรด าเนินการเขียน 
ของบประมาณ และส่งไปยังคณะฯ ได้ทันเวลา ส่งผลให้หลักสูตรได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นที่
เรียบร้อย 

3.หลักสูตร มอบหมายให้กรรมการบริหารหลักสูตร ฝุายอาคารสถานที่ โดยอาจารย์      
นพมาศ ร่มเกตุ ตรวจเช็คครุภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพการใช้งานและเสนอรายการซ่อมครุภัณฑ์     
ณ อาคาร 1 พบว่า ครุภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
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4.หลักสูตรมีการด าเนินขออนุมัติปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน โดยด าเนินการจัดหาผู้
จ้างเหมาออกแบบปรับปรุงและจัดท ารายละเอียดลักษณะครุภัณฑ์ ราคากลางการปรับปรุงอาคาร
เรียน อาคาร 1 เสนอไปยังคณะเพ่ือด าเนินการจัดตั้งงบประมาณปรับปรุงสิ่งก่อสร้างใน
งบประมาณปี 2566 พบว่า จากการของเรื่องจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ไม่ได้รับการ
อนุมัติในงบประมาณดังกล่าว 

ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 จึงท าให้หลักสูตรมีการ
ปรับเปลี่ยนงบประมาณโครงการจากการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 มีนาคม 2564 แจ้งที่
ประชุมพิจารณา คัดเลือกสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และน าผลการประชุมเสนอต่อคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 2565 ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หุ่นโครงกระดูกผู้ใหญ่ 1 ตัว และด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย 

นอกจากนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเป็น
ปีงบประมาณ 2565 ตามกรอบวงเงินในส่วนของงบลงทุน ทางหลักสูตรได้ประชุม ชี้แจง ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 โดยให้หลักสูตรแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละรายการ 
พร้อมจัดท าคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ใบเสนอราคาอย่างน้อย 3 ร้าน และรูปครุภัณฑ์ ให้
เป็นไปตามกระบวนการระบบกลไก ตามเวลาที่ก าหนด หลักสูตรได้รับครุภัณฑ์ประกอบไปด้วย 
หุ่นโครงกระดูกผู้ใหญ่ 1 ตัว หุ่นกล้ามเนื้อความสูง 80 เซนติเมตร 1 ตัว  เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์และจอรับภาพ1 ชุด และกล้อง Mirrorless พร้อมเลนส์ 1 ตัว ซึ่งหลักสูตรได้
ด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย 
 

 มีการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันในการประชุม เพ่ือทบทวนระบบกลไกการเตรียมของบประมาณ

ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา รองรับการ
ใช้งาน ณ อาคาร 1 ที่ประชุมมีมติสรุปผลการประเมิน ดังนี้  

1.งบประมาณประจ าปี 2565 ส าหรับหลักสูตรที่ได้รับการจัดสรรจากคณะ และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารของคณะ พบว่า 

- ครุภัณฑ์สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้ 
- งบประมาณที่ไม่เพียงพอกับค่าวัสดุ สารเคมี ที่รองรับการใช้งานส าหรับการเรียน

การสอนจากการสอบถามอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในหลักสูตร 
2.ในการยื่นของงบประมาณปี 2565 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุส าหรับการเรียนการสอน มี

ประเด็นปัญหา ดังนี้ 
- แบบฟอร์มการของบประมาณปรับใหม่ มีแนวปฏิบัติของคณะใหม่ ท าให้สร้างความ

ยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร การตรวจสอบระบบ SME เป็นต้น 
- มีข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ซับซ้อนท าให้เกิดความล่าช้า 
- ความรู้พื้นฐานในเรื่องของระบบพัสดุของอาจารย์มีค่อนข้างน้อย 
3. หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการการด าเนินการออกแบบการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

อาคาร 1 พบว่า การก าหนดราคาการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคาร 1 มีราคาสูง จึงมีการประชุม
หารือในการหาผู้รับเหมาออกแบบใหม่ และก าหนดคุณลักษณะ ราคากลางใหม่ 

 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากผลการประเมินระบบกลไกการเตรียมของงบประมาณประมาณปีการศึกษา 2565 
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เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือมือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่ 
พบว่า ในการยื่นขอปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารมีประเด็นปัญหาในเรื่องใบเสนอราคาที่สูง หลักสูตร
จึงมีการปรับปรุงวางแผน ในการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารสถานที่  โดยพิจารณาล าดับ
ความส าคัญ ในประเด็นส าหรับใช้สถานที่ในการเรียนการสอนมาเป็นอันดับแรก และมีการ
ปรับเปลี่ยนห้องเรียนเดิมโดยการจัดห้องเรียนใหม่ให้เหมาะสมกับรายวิชาในภาคการศึกษานั้นๆ 
เพ่ือความสะดวกในการใช้ห้องเรียน 

จากผลการประเมินกระบวนการในประเด็นการเตรียมเอกสารส าหรับยื่นการจัดซื้อ   
จัดจ้างครุภัณฑ์ของหลักสูตร มีการพัฒนาการเตรียมเอกสาร โดยให้อาจารย์ทุกท่าน ศึกษาแนว
ปฏิบัติของคณะในการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือลดความยุ่งยาก ซับซ้อน และลดความล่าช้าของ        
การด าเนินงาน 
 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
หลักสูตรได้ด าเนินการศึกษาระเบียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของคณะ และสามารถด าเนิน

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ วัสดุส าหรับการเรียนการสอนได้ทันเวลา ถูกต้องตามระเบียบ 
ที่ก าหนด นอกจากนี้คณาจารย์ได้เข้าร่วมอบรมโครงการของงานคลัง เพ่ือเพ่ิมเติมองค์ความรู้ด้าน
ระบบพัสดุท าให้ได้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

          ไม่มี 
 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  

หลักสูตรสามารถวางแผนการด าเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา และมีผลประเมินการด าเนินงานที่น าไปสู่การพัฒนาความพร้อมของ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.1-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
6.1.1-2 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 มีนาคม 2564 
6.1.1-3 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 30 เมษายน 2564 
6.1.1-4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินได้ฯ งบประมาณ 2565 
6.1.1-5 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุฯ 
6.1.1-6 ค าสั่งเปิดซองครุภัณฑ์ 
6.1.1-7 ใบตรวจรับการจัดซื้อจ้าง 
6.1.1-8 ค าสั่งตรวจรับพัสดุ ส าหรับการซื้อหุ่นสาธิตกดหน้าอกปั๊มหัวใจพร้อมประเมินผลทันที 
6.1.1-9 งบลงทุนปรับปรุงอาคารเรียน 
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6.1.2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
ประเด็นเป้าหมาย :  

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจ านวนเพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย และมีคุณภาพตรงตาม
การใช้งาน และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์
ไม่น้อยกว่า 3.51 
ผลการด าเนินงาน :  

 มีระบบ มีกลไก 
หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการด าเนินงานเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ มีการวาง

แผนการจัดสรรห้อง อุปกรณ์ในแต่ละห้อง เทคโนโลยีและการให้บริการต่างๆของหลักสูตรฯ เพ่ือให้
ครอบคลุมภารกิจต่างๆ เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน รวมถึงมีการวางแผนห้องเพ่ือ
การเรียนการสอนและกาวิจัยของหลักสูตร โดยหลักสูตรได้แต่งตั้งกรรมการฝุายอาคารและสถานที่ 
อาจารย์ นพมาศ ร่มเกตุ ท าหน้าที่ ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ก ากับดูแล และประสานงานกับเจ้าหน้าประจ า
ห้องปฏิบัติการ ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส าหรับการเรียนการสอน เพ่ือน ามาวางแผน
จัดระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมยิ่งข้ึนดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมของห้องเรียนให้มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ทั้งในด้าน แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยในห้องเรียนให้สอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ จอภาพ 
เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ีในห้องเรียนให้พร้อมส าหรับใช้งาน
รวมทั้งเครือข่าย WI-FI ของมหาวิทยาลัย 

3. การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร ต ารา และสื่ออิเลคทรอนิกส์ในส านักวิทย
บริการ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการเตรียมความพร้อม 3 ด้าน คือ 1.ความพร้อมทางกายภาพ

ห้องเรียน 2.ความพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 3.ความพร้อมด้านการให้บริการ ซึ่งรายละเอียด
ของแต่ละด้านได ้ด าเนินการดังนี้ 

1.หลักสูตรฯ มีความพร้อมทางกายภาพ : ห้องเรียน, ห้องปฏิบัติการ, ห้องท าวิจัย, ห้อง
ค้นคว้า, ที่พักของนักศึกษา(ลานกิจกรรม, ห้องพ้ก) ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยในห้องเรียนให้สอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

หลักสูตรฯ มีการจัดแบ่งสถานที่เป็นสัดสัดส่วนดังต่อไปนี้ 
- มีห้องส าหรับการจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 ห้อง 
- มีห้องส าหรับปฏิบัติการเฉพาะทาง จ านวน 1 ห้อง 
- มีห้องส าหรับวิจัย (ใช้ร่วมกับคณะ) 
- มีลานส าหรับกิจกรรมส าหรับนักศึกษา (ใช้ร่วมกับคณะ หรือมหาวิทยาลัย) 
- มีห้องส าหรับจัดการประชุม จ านวน 1 ห้องชั้น 2  
- มีห้องพักส าหรับคณาจารย์  
- มีเก้าอ้ีและส าหรับนั่ง จ านวนหลายที่นั่ง 
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2.ความพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านอุปกรณ์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ 
จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ีในห้องเรียนให้พร้อมส าหรับ
ใช้งานรวมทั้งเครือข่าย WI-FI ของมหาวิทยาลัย 

ห้องส าหรับการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนดังนี้ 
- โต๊ะ เก้าอ้ี จ านวน 50 ชุด 
- กระดานไวท์บอร์ด จ านวน 1 ชุด 
- โปรเจคเตอร์และฉากรับภาพ จ านวน 1 ชุด 

ห้องพักอาจารย์ มีอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนดังนี้ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด 
- โต๊ะและเก้าอ้ี จ านวน 4 ชุด 

ห้องส าหรับปฏิบัติการ มีอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนดังนี้ 
- เตียงนวดไทย จ านวน 5 เตียง 
- เตียงนวดน้ ามัน จ านวน 3 เตียง 
- เครื่องโอนโซนผิวสตรีมเมอร์ 2 ระบบ  จ านวน 1 เครื่อง  
- เครื่องดูดสิวเสี้ยน 2 ระบบ  จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องเมโส จ านวน 1 เครื่อง 
- เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง จ านวน 2 เครื่อง 
- หุ่นสาธิตกดหน้าอกปั๊มหัวใจพร้อมประเมินผลทันที จ านวน 1 ตัว 
- หุ่นโครงกระดูก จ านวน 2 ตัว 
- หุ่นจ าลองกล้ามเนื้อ จ านวน 1 ตัว 

3.การจัดหาหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร ต ารา และสื่ออิเลคทรอนิกส์ในส านักวิทยบริการ 
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์บริการของห้องสมุดมีหนังสือ ต ารา สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และโปรเจค จ านวนมากกว่า 2,000 รายการ มีบริการให้ยืมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และหลักสูตรได้ด าเนินการคัดเลือก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพ่ือให้ห้องสมุดด าเนินการจัดซื้อ และทางห้องสมุดได้ด าเนินการ
จัดซื้อเป็นที่เรียบร้อย 
 

 มีการประเมินกระบวนการ 
หลักสูตร มีการส ารวจ สืบค้น ออกรายการส ารวจรายการครุภัณฑ์ประจ าปี เพ่ือส่งรายงาน

ให้คณะฯ พบว่า ขั้นตอนในการแจ้งอุปกรณ์ที่ช ารุดใช้การไม่ได้ จากคณาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามี
ช่องทางในการแจ้งน้อย  

หลักสูตร ใช้ระบบในการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในการประเมินระบบกลไกและกระบวนการจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีจ านวนเพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย และมีคุณภาพตรงตามการใช้งาน ดังตาราง 
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ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2564 

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 
ผลการ 
ประเมิน 

1. ด้านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน  4.43 มาก 
2. ดา้นการบริการของส านักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด, ศูนย์คอมพิวเตอร์, ศูนย์ภาษา)  4.55 มากที่สุด 

ภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต ่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  4.55 มากที่สุด 

จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2564 มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ซ่ึงไม่น้อยกว่า 3.51 

ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ท่ีมีต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 2564 

ความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน 

1. ดา้นสื่อ/เอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน  4.21 มาก 

2. ด้านการบริการของส านักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด, ศูนย์คอมพิวเตอร์, ศูนย์ภาษา)  4.60 มากที่สุด 

ภาพรวมความพึงพอใจของนักศกึษาที่มีต ่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.41 มาก 

  จากตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2564 มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ซ่ึงไม่น้อยกว่า 3.51 

 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ผลจากการประเมินกระบวนการเรื่อง การแจ้งอุปกรณ์ช ารุด ใช้การไม่ได้ ทางหลักสูตร

ประชุมหารือ พัฒนากระบวนการแจ้งปัญหาของอุปกรณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ได้
เปิดโอกาสให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ร่วมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และแจ้งปัญหาในการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ตามช่องทางที่สะดวก เช่น แจ้งด้วยวาจากับ
คณาจารย์ในหลักสูตร หรือผ่านทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยใช้ Google form และช่องทางไลน์
ของหลักสูตร เพ่ือแจ้งอุปกรณ์ที่ช ารุด ขั้นต้นก่อนด าเนินการตามกระบวนการไปยังคณะต่อไป
ตามล าดับ 

ผลจากการประเมินและทบทวนเรื่องความพร้อมทางกายภาพของห้องเรียนปฏิบัติการที่
ซับซ้อนในหลายวิชาในห้องเดียวกัน ทางหลักสูตรได้มีการปรับเปลี่ยนแปลนห้องเรียนใหม่ ณ 
อาคาร 1 โดย เพ่ือความสะดวกในการเรียนการการสอน ให้มีการปรับย้ายครุภัณฑ์ อุปกรณ์ส าหรับ
การเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนปี 2565 

 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ผลจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลนห้องเรียนใหม่ ณ อาคาร 1 ท าให้ได้ห้องเรียนฝึก

ปฏิบัติการเพ่ิมขึ้น ท าให้ลดความเสียหายของอุปกรณ์ในขณะเคลื่อนย้ายเมื่อมีเปลี่ยนรายวิชาการ
เรียนการสอน 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

ไม่มี  
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สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน :  
หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการจัดสรรจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีจ านวนเพียงพอ 

เหมาะสม ทันสมัย และมีคุณภาพตรงตามการใช้งาน และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ไม่น้อยกว่า 3.51 

 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.2-1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินได้ฯ งบประมาณ 2565 
6.1.2-2 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 1/2564  
6.1.2-3 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 2/2564 
6.1.2-4 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ 1/2564  
6.1.1-5 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ 2/2564 
6.1.1-6 ตารางสรุปจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ประเด็นเป้าหมาย :  หลักสูตรวางแผนปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการด าเนินงาน :  

 มีระบบ มีกลไก 
  หลักสูตรได้มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนักศึกษาและอาจารย์ตามระบบ
และกลไกดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.1.3 ระบบและกลไกประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
1. ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการขออนุมัติงบประมาณ และท าการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 

ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมในส่วนที่มีการช ารุดของบประมาณเพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 1 ร่วมไปถึงสิ่งสนับสนุน
ด้านอ่ืน ๆ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอ เหมาะสม และทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา ซึ่งผลพบว่า ในการขอ
งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างในส่วนวัสดุ ครุภัณฑ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นไป
ตามแผนที่ได้วางไว้ ยกเว้นการของบประมาณเพ่ือปรับปรุงอาคารเรียน 1 ยังไม่เป็นไปตามแผน  

2. ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หัวข้อ 
คร้ังที่ 

1/2564 
คร้ังที่ 

2/2564 
สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอน 4.17 4.25 
ดา้นการบริการของส านักวิทยบริการฯ  ( ห้องสมุด ,ศูนย์ คอมพิวเตอร์ , ศูนย์ภาษา ) 4.58 4.63 
ภาพรวมความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

4.38 4.44 

 

ซึ่งผลความพึงพอใจในภาพรวมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉลี่ย
ทั้ง 2 ครั้งอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 

 
 

นักศึกษาประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ผ่านระบบบริการนักศึกษาของ
ส านั ก ส่ ง เ สริ มวิ ช าก ารและงาน
ทะเบียน ทุกรายวิชา 
นักศึกษาประเมินสิ่งสนับสนุนการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
นัก ศึกษา ในหลักสู ตรประเมินสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบบริการ
นักศึกษาของส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

หลักสูตรสอบถามอาจารย์
ผู้ สอนและนั ก ศึกษา ใน
หลักสูตร 

หลักสูตรประชุมเพื่อประเมิน ปรับปรุง
และวางแผนเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ใน ปีการศึกษาถัดไป 
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3. ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
หัวข้อ คร้ังที่ 

1/2564 
คร้ังที่ 

2/2564 
สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอน 4.45 4.70 

ดา้นการบริการของส านักวิทยบริการฯ  ( ห้องสมุด ,ศูนย์ คอมพิวเตอร์ , ศูนย์ภาษา ) 4.39 4.70 

ภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.41 4.68 
 

ซึ่งผลความพึงพอใจในภาพรวมของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉลี่ยทั้ง 2 ครั้ง อยู่ใน
เกณฑ์ระดับมากที่สุด 
 

 มีการประเมินกระบวนการ 
1. ผลการประเมินความพึงพอใจทั้งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาที่

มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากขึ้นไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอ ทั้งระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัย แม้ผล
การประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไปแต่จ านวนผู้ประเมินไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทางหลักสูตรต้องมี
กระบวนการติดตามให้มากข้ึนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และชัดเจน  

2. การปรับปรุงอาคารเรียน 1 ทางหลักสูตรจะต้องมีการทบทวนการตั้งงบประมาณ
และสรรหาผู้รับเหมาอีกครั้ง 

 

 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
     จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563          
มีค่าเฉลี่ย 4.41 และ ในการศึกษา 2564  มีค่าเฉลี่ย 4.55 และจากการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ย 4.42 และ ในการศึกษา 
2564  มีค่าเฉลี่ย 4.41 อยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ได้ดีขึ้นจากความร่วมมือในระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่ วยงานภายนอก 
จ านวนสิ่งสนับสนุนที่ได้มานั้น   ท าให้นักศึกษาได้เพ่ิมทักษะทางด้านปฏิบัติมากขึ้น  นอกจากนี้
หลักสูตรจะมีการปรับปรุงการติดตามการประเมินความพึงพอใจให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และจะ
พัฒนาการจัดท าแผนครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยทั้งระยะสั้น ระยะยาว เพ่ือใช้ของบประมาณในกรณี
ที่มีงบเร่งด่วน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่อาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งการท าแบบสอบถามของ
หลักสูตร ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
ลึกเพ่ิมข้ึน ในปีการศึกษาถัดไป  
 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
หลักสูตรมีการวางแผนจัดตั้งงบประมาณประจ าปีและงบประมาณเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ตามความส าคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการสอบถามความต้องการทั้ง
จากผู้เรียนและอาจารย์ผู้สอน ท าให้ปีการศึกษา 2564 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์และความงามเพ่ิมมาหลายชิ้น ได้แก่ หุ่นจ าลองโครงกระดูกมนุษย์แบบเต็มตัว  หุ่นจ าลอง
กล้ามเนื้อแบบเต็มตัวแยกชิ้นส่วนได้ หุ่นสาธิตกดหน้าอก ปั๊ มหัวใจ  เครื่องโอโซนผิว เครื่องเมโส 
เครื่องดูดสิวเสี้ยน เป็นต้น 
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 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 
ไม่มี 

 
สรุปเป้าหมายการด าเนินงาน : หลักสูตรสามารถด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการ
จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่วางไว้ 
 
เอกสารหลักฐานประกอบ : 
6.1.3-1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินได้ฯ งบประมาณ 2565 
6.1.3-2 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 1/2563  
6.1.3-3 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 2/2563 
6.1.3-4 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 1/2564  
6.1.3-5 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา 2/2564 
6.1.3-6 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ 1/2563  
6.1.3-7 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ 2/2563 
6.1.3-8 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ 1/2564  
6.1.3-9 รายงานผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ 2/2564 
6.1.3-10 เอกสารปรับปรุงอาคารเรียน 1 
 

การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุ
เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน 4.00 คะแนน บรรลุ 
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หมวดที ่6 ข้อคิดเห็น 

1. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ี
ได้รับจากการ
เสนอแนะจากผู้
ประเมิน 

1.ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทางและใช้แพลตฟอร์มที่
ทันสมัยที่เข้าถึงนักเรียนมากขึ้น เช่น TikTok  
2.ควรทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรกรณีเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรเป็นสุขภาพและ
ความงาม เนื่องจากหลักสูตรเดิมมีการวางระบบไว้ดีแล้ว กรณีเปลี่ยนแปลงไม่มาก 
อาจท าได้หากส ารวจแล้วว่าตรงตามความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 
3.ควรสร้างแบบฟอร์มส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาที่เป็นแบบฟอร์มเฉพาะ
ของหลักสูตรเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับความพึงพอใจในด้านต่างๆ
ของนักศึกษา 
4.ควรสอบถาม/เก็บข้อมูสะท้อนผลลัพธ์จากชุมชน หรือผู้เกี่ยวข้องหลังการท า
กิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์ที่แท้จริงของนักศึกษา 

ความเห็นของ
ประธานหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ี
ได้รับการเสนอแนะ 

ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการเห็นด้วยกับข้อเสนอของผู้ประเมินภายนอก 
และวางแผนปรับปรุงในรอบถัดไป 

การน าไปด าเนนิการ
เพื่อการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการเพ่ือวางแผนการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้เข้าถึงกลุ่มเปูาหมาย และทันสมัยมากขึ้น 

- ด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ.2564 
- หลักสูตรวางแผนปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจที่เป็นของหลักสูตร

โดยเฉพาะเพ่ือส ารวจความพึงพอใจในเชิงลึกของนักศึกษา รวมทั้ งจัดท าแบบ
ประเมิน/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเชน่ ชุมชน อาจารย์ผู้สอนหลังจากนักศึกษาท า
กิจกรรม เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์ที่แท้จริงของนักศึกษา 

 
2. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา ไม่มี 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ไม่มี 
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน ไม่มี 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ไม่มี 
 

3. สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 

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

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน  
(ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลามีการเปิด
หลักสูตรระดับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกหลายหลักสูตร ท าให้ปริมาณ
ผู้สมัคร ในหลักสูตรมีน้อย หรืออาจเลือกสมัครหลักสูตรอ่ืนเป็น
ล าดับแรก ๆ จึงมีผลต่อจ านวนการรับเข้านักศึกษาที่มีปริมาณน้อย 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน  
(ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปริมาณความต้องการรับนักศึกษาที่เปิดรับใน
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมีมากกว่าจ านวนผู้สมัคร   
จึงท าให้มีผลกระทบต่อปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตร     
มีน้อย 

 

หมวดที ่8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 

แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าแผนงานโครงการสอนปรับพื้นฐาน 
ความรู้ให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 

ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2.จัดท า มคอ.3 ให้ครอบคลุมและสอดคล้อง 
กับ มคอ.5 ของภาคการศึกษาทีผ่่านมา 

ก่อนเปิดภาคการศึกษาถัดไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

3.จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ส าหรับใช้ในการเรียน
การสอนเพิ่มเติม 

ก่อนสิ้นปีงบประมาณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

4.โครงการพัฒนานักศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

5.กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสตูร ตลอดปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

6.กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อการศึกษาที่
หลากหลาย 

สิ้นปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

 

2. ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ขอบรรจุแผนปรับปรุงหลักสูตร 
ปีงบประมาณ 2565 

17 กันยายน
2564 

ประธานหลักสูตร ส าเร็จ 

น าเสนอแนวคิดการปรับปรุง
หลักสูตร 

6 มกราคม 
2564 

ประธานหลักสูตร  ส าเร็จ 
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แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 
2566 

ปีการศึกษา 
2567 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ไม่ส าเร็จ 
อยู่ระหว่างข้ันด าเนินการ 

 
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

3.1  ข้อเสนอแนะในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก)  
     ไม่มี 
3.2  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลด เนื้อหาในรายวิชา การ

เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ์ผลรายวิชา)  
     ไม่มี 
3.3  กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

- สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ 
- ส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติมากข้ึน 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
4. แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2564 
(ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผนและผู้รับผิดชอบ 

แผนการด าเนินงาน ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการพัฒนานักศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2.โครงการปรับพ้ืนฐานแรกเข้านักศึกษา
ใหม่ 

ก่อนเปิดภาคเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตลอดปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4.การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ ก่อนสิ้นปีงบประมาณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5.กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่เพ่ือ
การศึกษาท่ีหลากหลาย 

สิ้นปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.จัดท า MOU กับสถานประกอบการ ตลอดปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

7.ปรับปรุงหลักสูตร ก่อนภาคเรียน ปี
การศึกษา 2567 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ตารางรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 

จุดเด่น 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในด้านการพัฒนาตนเอง ด้านวิจัยที่
สอดคล้องต่อการพัฒนานักศึกษาและหลักสูตรให้ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
2.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 100 

3.นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้หลากหลาย
ช่องทางและท่ัวถึง 
4.หลักสูตรมีความร่วมมือในกับอาจารย์ต่างสาขาวิชาและต่างคณะ เพ่ือให้ได้อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตร 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
1. ควรปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่หลากหลายและตรงกลุ่มเปูาหมาย เนื่องจากจ านวน
นักศึกษาแรกเข้ายังน้อย 

2. ควรจัดท าแผนประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหลากหลายช่องทาง
เพ่ือให้สังคมและกลุ่มเปูาหมายรับรู้แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา และเพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การปรับแนวความคิดเก่ียวกับอาชีพที่สามารถท าได้นอกเหนือจากการนวด 
3. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขอต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากหลักสูตรยังไม่มีอาจารย์ที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือสร้างแรงกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานทางวิชาการและเอกสารประกอบการสอน เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีการก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  
4. ควรส ารวจตลาดความต้องการการรับเข้านักศึกษาในหลักสูตรกับกลุ่มเปูาหมายทั้งภายในและภายนอก
หลักสูตรและมหาวิทยาลัย เพ่ือทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
5. ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ด้านตลาดการจ้างงาน 
6. ควรจัดท าแบบประเมินการควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาเพื่อสะท้อน
ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา 
7. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานในชุมชนเพ่ือการประเมินศักยภาพของ
นักศึกษา ในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมของหลักสูตร 
8. ควรมีการวิเคราะห์จุดดี จุดด้อย ของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนในอนาคต 
9. ควรจัดท าหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) เพ่ือส่งเสริม
ด้านวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : ______________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2565

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : ______________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2565

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : ______________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2565

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : __.  วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2565 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ลายเซ็น : ______________วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2565

ประธานหลักสูตร : นางสาววชัราภรณ์  พัทคัน 

ลายเซ็น : ___________________________ วันที่รายงาน : วันที่รายงาน : 31 พฤษภาคม 2565 

เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.สายสิริ ไชยชนะ (รองคณบดีฝุายวิชาการ) 

ลายเซ็น : __________________________วันที่รายงาน : _______________________ 

เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญกมล ขุนพิทักษ์(คณบดี) 

ลายเซ็น : ___________________________ วันที่รายงาน : _______________________ 

31 พฤษภาคม 2565

31 พฤษภาคม 2565Dr
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตาราง 1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
            จากผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
เมื่อประเมินโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและอิงเกณฑ์การประเมินตามที่ สกอ. ก าหนด ในรอบปีการศึกษา 2564  
ผลการประเมินสรุปได้ดังนี ้
 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การ
บริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 

ผ่าน ผ่าน บรรลุ ผ่าน 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานหลกัสูตร  หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  
การรับนักศึกษา 

4 3 คะแนน 
ไม่บรรล ุ

 

3 
คะแนน 

ปานกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

4 4 คะแนน 
บรรลุ 

 

4 
คะแนน 

ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์
ที่เกิดกับนักศึกษา 

3 3 คะแนน 
บรรลุ 

 

3 
คะแนน 

ปานกลาง 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา เฉลี่ยรวม3.33 คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  
การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

4 4 คะแนน บรรลุ 
4 

 คะแนน 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 
คุณภาพอาจารย ์

เฉลี่ยรวม 3.33  คะแนน รวม 3.33  คะแนน 

ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
20 

1 
 
 

×100=………20……

…… 
บรรลุ 5 ดีมาก 

5 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและมคอ.7 ปีการศึกษา 2564 หน้า 135 

 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลการประเมินตนเอง 
(คะแนน) ตัวตั้ง 

ผลลัพธ์ 
(%หรือสัดส่วน) ตัวหาร คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 
20 

0 
 
 

×100=………0………… ไม่บรรล ุ 0  

0 

ผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ร้อยละ 
20 

1.6 
 

×100=    32 บรรลุ 5 ดีมาก 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  
ผลที่เกิดกับอาจารย ์

4 
 

3 
 

ไม่บรรล ุ 3 ปานกลาง 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ เฉลี่ยรวม 3.44คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

4 4   บรรลุ 4 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การ
วางระบบผูส้อนและ
จัดการเรียนการสอน 

4 4   บรรลุ 4 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การ
ประเมินผู้เรียน 

4 4   บรรลุ 4 ด ี

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 

5 

9 
 
×100=…100 

บรรลุ 
 

5  ดีมาก 

9 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

เฉลี่ยรวม 4.25คะแนน 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4 4 บรรลุ 4 ด ี

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ เฉลี่ยรวม 4 คะแนน 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 2 - 6  (11/11 ตัวบ่งชี้) 3.76 คะแนน 

 
หมายเหตุ  ผลการประเมินองค์ประกอบที ่2-6   

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

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่าน 

จ 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 ากับ
มาตรฐาน 

 
ผ่านการประเมิน 

 ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบ
ที่ 3 นักศึกษา 

 
3 - 3.50 3.00 3.33 ระดับคุณภาพ ดี 

องค์ประกอบ
ที่ 4 อาจารย์ 

3 3.33 4.00 3.00 3.44 ระดับคุณภาพ ดี 

องค์ประกอบ
ที่ 5 หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

4 - 4.00 5.00 4.25 ระดับคุณภาพ ดีมาก 

องค์ประกอบ
ที่  6  
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพ ดี 

รวม 11 1 7 3   
ผลการประเมิน  3.33 3.86 3.67 3.76 ระดับคุณภาพ ดี 

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

มาตรฐานที ่
จ านวน
ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1  7 - 3.80 4.00 3.29 ดี 

2 4 3.33 4.00 3.00 3.58 ดี 

3 - - - -   

4 - - - -   

5 - - - -   

รวม 11 1 7 3   

ผลการประเมิน  3.33 3.86 3.67 3.76 ดี 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี 2- องค์ประกอบที่ 6  

จุดเด่น 
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนและปฏิบัติตามแผนในด้านการพัฒนาตนเอง ด้านวิจัยที่
สอดคล้องต่อการพัฒนานักศึกษาและหลักสูตรให้ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 
2.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาร้อยละ 100 

3.นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้หลากหลาย
ช่องทางและท่ัวถึง 
4.หลักสูตรมีความร่วมมือในกับอาจารย์ต่างสาขาวิชาและต่างคณะ เพ่ือให้ได้อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตร 

 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
1. ควรปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่หลากหลายและตรงกลุ่มเปูาหมาย เนื่องจากจ านวน
นักศึกษาแรกเข้ายังน้อย 

2. ควรจัดท าแผนประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหลากหลายช่องทาง
เพ่ือให้สังคมและกลุ่มเปูาหมายรับรู้แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา และเพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การปรับแนวความคิดเก่ียวกับอาชีพที่สามารถท าได้นอกเหนือจากการนวด 
3. ควรส่งเสริมให้อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรขอต าแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากหลักสูตรยังไม่มีอาจารย์ที่
มีต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือสร้างแรงกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานทางวิชาการและเอกสารประกอบการสอน เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีการก ากับติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  
4. ควรส ารวจตลาดความต้องการการรับเข้านักศึกษาในหลักสูตรกับกลุ่มเปูาหมายทั้งภายในและภายนอก
หลักสูตรและมหาวิทยาลัย เพ่ือทบทวนการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
5. ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ด้านตลาดการจ้างงาน 
6. ควรจัดท าแบบประเมินการควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวนักศึกษาเพื่อสะท้อน
ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา 
7. ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือหน่วยงานในชุมชนเพ่ือการประเมินศักยภาพของ
นักศึกษา ในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมเสริมของหลักสูตร 
8. ควรมีการวิเคราะห์จุดดี จุดด้อย ของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนในอนาคต 
9. ควรจัดท าหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) เพ่ือส่งเสริม
ด้านวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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รายการข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set ที่จัดเก็บในระบบ CHE QA Online  
ปีการศึกษา พ.ศ.2564 

 

  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อ 
มูล 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารยร์ับผดิชอบหลักสตูรแยกตามวุฒิการศึกษา  

2 - - --ระดับปริญญาตร ี 0 

3 - - --ระดับ ป.บัณฑิต 0 

4 - - --ระดับปริญญาโท 5 

5 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 11 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง วิชาการ 0 

7 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร/อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 5 

8 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร/อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 0 

9 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร/อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 0 

10 - - --จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร/อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งศาสตราจารย ์ 0 

11 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร/อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 6 

12 จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร/อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 

13 
- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม
วิชาการ ระดับชาต ิ

5 

14 - - --จ านวนผลงานท่ีมีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 0 

15 
- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0 

16 - - --จ านวนผลงานท่ีมีการยื่นจดสทิธิบัตร 0 

17 
- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ที่ไดต้ีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

0 

18 
- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที ่2 

1 

19 - - --จ านวนผลงานท่ีมีการจดแจ้งลิขสิทธิ ์ 0 

20 - - --จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0 

21 
- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่นฐาน 
ข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0 

22 
- - --จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

0 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อ 
มูล 

23 - - --จ านวนผลงานได้รับการจดสทิธิบัตร 0 

24 - - --จ านวนผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0 

25 - - --จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 0 

26 - - --จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบียน 0 

27 
- - --ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

0 

28 
- - --จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

0 

29 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 

30 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0 

31 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 

32 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน 0 

33 - - --จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  0 

34 
- - -จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงใน 
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

0 

35 การมีงานท าของบัณฑิต 0 

36 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทั้งหมด 0 

37 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีต่อบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 0 

38 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 0 

39 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีป่ระกอบอาชีพอิสระ 0 

40 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 

41 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีม่ีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 0 

42 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีศ่ึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 0 

43 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีอุ่ปสมบท 0 

44 จ านวนบัณฑติระดับปรญิญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 

45 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) 

0 

46 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF  
เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

0 

47 ผลงานทางวิชาการของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 0 

48 จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 0 

49 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  0 
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  ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อ 
มูล 

50 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0 

51 - ---จ านวนบทความฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0 

52 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 0 

53 - ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที ่2 0 

54 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0 

55 
- ---จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 

0 

56 - ---ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 0 

57 
- ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส ์online 

0 

58 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 

59 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ 0 

60 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 

61 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซยีน 0 

62 - ---จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ 0 

63 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด (ปีการศึกษาท่ีเปน็วงรอบประเมิน) 0 

 


