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บทสรุปผู้บริหาร 

 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒมีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก (4.01 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร7องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 
2, 3) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับด ี(องค์ประกอบที่ 3, 4, 6)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00ดี 

4.01  – 5.00ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.38 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 4.00 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.44 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 4.25 ดีมาก 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

4.01 ดีมาก 13 ตัวบ่งชี้ 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 

1. วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ 
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาฯ อบรมเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือใช้ในวิชาชีพให้มากขึ้น 
3. วางแผนพัฒนาการวิชาการ เรื่อง ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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ค าน า 
 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปีเป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในหลักสูตรได้ทราบถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมาอย่างครอบคลุมทุกด้าน ประกอบด้วยกระบวนการ
ก าหนดแผนการด าเนินงาน กระบวนการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน และการ
น าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงพัฒนาให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนได้
วิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรแก้ไข และแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 

การน าเสนอรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ ด าเนินการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล เพ่ือสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวม
ของหลักสูตรฯตลอดปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา เพ่ือให้คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2558 ได้พิจารณาตรวจสอบผลการประเมินตนเองและเสนอแนะความคิดเห็นอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรฯต่อไป 
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 หน้า 1 

หมวดที่ 1 
การกํากับมาตรฐาน 

 

ชื่อหลักสูตร 
ช่ือภาษาไทยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
ช่ือย่อ วท.บ. (ส่งเสริมสุขภาพ) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Health Promotion   
ช่ือย่อB.Sc. (Health Promotion) 
คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร 
 25520091100841 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะดังต่อไปน้ี 1) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในบริบททางวิชาการ 
วิชาชีพ และชุมชน 2) มีความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และมี
ความเข้าใจในทฤษฎี และหลักการที่เก่ียวข้อง 3) มีทักษะในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการส่งเสริมสุขภาพให้สอดคล้องกับนโยบายสาธารณสุข สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 4) สามารถพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการส่งเสริมสุขภาพใน
สถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยแสดงออกถึงภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 5) มีส่วน
ร่วมในการสร้างและพัฒนาศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
สามารถเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนอย่างต่อเน่ือง 
 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปจัจุบัน) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ(ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 นางสาวพิมลพร เชาวน์ไวพจน์* ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์) 2549 

วท.ม. (สรีรวิทยา) 2537 
วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) 2532 

2 นางสาวปะการัง คําไกร* วท.ด. (ชีวเวชศาสตร์) 2557 
วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 2552 

3 นายสุรศักด์ิ อยู่ยงสะถิต* วท.ด. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) 2555 
วท.ม. (จุลชีววิทยาทางการแพทย์) 2550 
วท.บ. (ชีววิทยา) 2547 

4 นางอภิสรา โสมทัศน์ ปร.ด. (วิทยาศาสตรการแพทย์) 2551 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2541 
วท.บ. (การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) 2537 

5 นางสาวศิริกุล ธรรมจิตรสกุล ปร.ด. (ชีวเคมี) 2551 
วท.บ. (ชีวเคมี) 2546 

หมายเหตุ*อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร(B.Sc.HP_58_1.1_1),(B.Sc.HP_58_1.1_2), (B.Sc.HP_58_1.1_3) 



 หน้า 2 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ได้ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุด 
ในปี พ.ศ. 2555(B.Sc.HP_58_1.1_4)และจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรใน พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีนิสิต
ศึกษาในช้ันปีที่ 1-4 และอยู่ระหว่างการดําเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพ 
(B.Sc.HP_58_1.1_5)เพ่ือให้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 5 ปี และจะเปิดรับนิสิตในปี
การศึกษา  2560 โดยมีคณะกรรมการดําเ นินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรการส่ ง เส ริมสุขภาพ
(B.Sc.HP_58_1.1_6)เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกําหนดเวลา โดยคณะกรรมการ
ประจําคณะสหเวชศาสตร์ได้มีมติเห็นชอบในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  
(ฉบับปรับปรุงปี2559) ในการประชุมคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 
(B.Sc.HP_58_1.1_7) และมีกําหนดเสนอต่อร่างหลักสูตรฯ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองระดับปริญญาตรีใน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 
 
การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกันคุณภาพหลกัสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 12) 
หลักสูตรฯ มีการดําเนินงานครบทุกตัวบ่งช้ี TQF ข้อ 1 - 5 ดังน้ี  

ข้อ 1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80มีส่วนร่วมในการประชุม ในปีการศึกษา 2558 มี
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 16 ครั้งมีอาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมประชุมอย่างน้อย
ร้อยละ 80ทุกคร้ัง เพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตรฯ(B.Sc.HP_58_1.1_8)  

ข้อ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพมีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (B.Sc.HP_58_1.1_9) 
 ข้อ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มีรายละเอียดของรายวิชาตาม
แบบมคอ. 3 โดยมีการจัดทํา มคอ.3 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชาและเผยแพร่
ก่อนเปิดภาคเรียนผ่าน website คณะสหเวชศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 วันที่10 สิงหาคม 2558ภาค
การศึกษาที่ 2 วันที่12 พฤศจิกายน 2558(B.Sc.HP_58_1.1_10),(B.Sc.HP_58_1.1_11)โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 
ภาคเรียนที่ 1/2558จํานวน27 รายวิชา ประกอบด้วย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน 5 รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ        จํานวน  22 รายวิชา(มีรายวิชา IP 1 รายวิชา) 

ภาคเรียนที่ 2/2558จํานวน 25 รายวิชา ประกอบด้วย 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน 5  รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ         จํานวน  18 รายวิชา(มีรายวิชา IP 1 รายวิชา) 
หมวดวิชาเลือกเสรี       จํานวน  2 รายวิชา 
ข้อ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรได้จัดทํารายงานผลการ

ดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 หลักสูตรฯดําเนินการเผยแพร่ขึ้นสู่เว็บไซต์ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา(B.Sc.HP_58_1.1_12), (B.Sc.HP_58_1.1_13)โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ภาคเรียนที่ 1/2558จํานวน27 รายวิชา ประกอบด้วย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน 5 รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ        จํานวน  22 รายวิชา(มีรายวิชา IP 1 รายวิชา) 

ภาคเรียนที่ 2/2558จํานวน 25 รายวิชา ประกอบด้วย 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวน 5  รายวิชา 
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หมวดวิชาเฉพาะ         จํานวน  18 รายวิชา(มีรายวิชา IP 1 รายวิชา) 
หมวดวิชาเลือกเสรี       จํานวน  2 รายวิชา 

 ข้อ 5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯและอาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาผลการ
ดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 2558โดยนําส่งในที่ 12 กรกฎาคม 2559 (B.Sc.HP_58_1.1_14) 
 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ “ผ่าน”ตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HP_58_1.1_1 สมอ 08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริม

สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) สกอ. ประทับตรารับทราบเมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2559 

B.Sc.HP_58_1.1_2 สรุปคุณวุฒิอาจารย์ประจําหลักสูตรและรายวิชาในวุฒิการศึกษาที่สัมพันธ์กับ
รายวิชาที่เปิดสอน 

B.Sc.HP_58_1.1_3 สรุปผลงานวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
B.Sc.HP_58_1.1_4 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2555 
B.Sc.HP_58_1.1_5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  
B.Sc.HP_58_1.1_6 คําสั่งคณะสหเวชศาสตร์ ที่ 12/2558 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมสุขภาพ  
B.Sc.HP_58_1.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 วันที่30 

มีนาคม 2559 วาระ 4 เรื่องพิจารณา ข้อ 4.6 
B.Sc.HP_58_1.1_8 ตารางสรุปจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
B.Sc.HP_58_1.1_9 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
B.Sc.HP_58_1.1_10 มคอ.3-4ปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HP_58_1.1_11 หนังสือนําส่ง มคอ.3-4 
B.Sc.HP_58_1.1_12 มคอ.5-6 ปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HP_58_1.1_13 มคอ.5-6 หนังสือนําส่ง มคอ.5-6 
B.Sc.HP_58_1.1_14 มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   ผลการประเมินตนเอง ระดับคณุภาพ 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.76 ระดับดี 

ตัวบ่งช้ีที่  2.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

5.00 ระดับดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบท่ี 2 4.38 ระดับดีมาก 
 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)    

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  
ในปีการศึกษา2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้านคือ (1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ด้านทักษะความสามารถ สํารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังน้ี 
 มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ที่สําเร็จการศึกษารวม30
คนโดยได้รับแบบสํารวจกลับมาจํานวน13ฉบับคิดเป็นร้อยละ43.33จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ทั้งหมดโดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ เฉลี่ยเท่ากับ3.76 (48.94 /13)(B.Sc.HP_58_2.1_1) 
ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 

ลําดับที ่ ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เฉลี่ย 3.76 

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งหมด คน 30 
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คน 13 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน 48.94 
 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 4.33 
 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนน 3.62 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 3.31 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนน 4.15 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
คะแนน 3.56 

 (6) ด้านทักษะความสามารถ คะแนน 3.62 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สําเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 43.33 
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2.2 ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี  
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพสํารวจการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2557 โดยใช้การสํารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่าน
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีบัณฑิตสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพจํานวน 30คน พบว่า มีบัณฑิตตอบ
แบบสอบถาม 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จํานวน 28 คน จากจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจโดยไม่นับรวม
บัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเท่ากับ 5
คะแนน(B.Sc.HP_58_2.2_1) 
 
ข้อมูลประกอบการคํานวณภาวะการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

ลําดับที ่ ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวบง่ชี ้ หน่วยวัด 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

บัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 100 
1 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 30 
2 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา   คน 29 
3 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) 
คน 25 

4 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 3 
5 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทีม่ีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน - 
6 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา

อยู่แล้ว 
คน - 

7 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 1 
8 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน - 
9 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน - 
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 96.67 

 
การวิเคราะหผ์ลที่ได้ 
การวิเคราะหผ์ลที่ได้(ตัวบง่ชี้ที่ 2.1 และ 2.2) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพได้สํารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน ผล
การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตพบว่าหลักสูตรฯ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในระดับดีมาก แต่อย่างไรก็ตามพบว่าบัณฑิตที่มีทักษะทางปัญญาอยู่ใน
ระดับปานกลาง จากผลการวิเคราะห์น้ีจะนําไปสู่การวางแผนเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่จะช่วย
เพ่ิมพูนทักษะทางปัญญาให้นิสิตในสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 

จากการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 โดยใช้การสํารวจ
ด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านโครงการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพศิษย์เก่า ในวัน
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เสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 30 คน มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 29 คน พบว่ามีบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี สูงถึงร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชา 
การส่งเสริมสุขภาพมีผลของการได้งานทําอยู่ในระดับสูง และสามารถอนุมานได้ว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
มีจากหลักสูตรฯ ตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HP_58_2.1_1 ผลการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 2558_ระดับสาขา 
B.Sc.HP_58_2.2_1 รายงานบัณฑิตที่สําเร็จการศกึษาในปีการศึกษา 2557 ที่ได้งานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
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การรับนิสติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1) 
การประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการประเมินตนเอง ระดับคณุภาพ 

 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งช้ีที่  3.1  การรับนิสิต      ระดับดี 
ตัวบ่งช้ีที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      ระดับดี 
ตัวบ่งช้ีที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 3 3.6 ระดับดี 
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3.1.1 การรับนิสิต    
มีระบบและกลไกการรับนิสิต  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มีอาจารย์ประจําหลักสูตรควบคุม กํากับ
ดูแล ต้ังแต่ขั้นตอนการรับนิสิตโดยให้เป็นไปตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตรทั้งจํานวนนิสิตแรกเข้าและ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาตามที่กําหนดไว้ใน มคอ.2 (B.Sc.HP_58_3.1_1) และมีระบบการรับนิสิตดังน้ี 

 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หน้า 9 
 

มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการรับนิสิต  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกําหนดจํานวนนิสิตที่ต้องการรับจากการรับตรงและระบบรับกลาง
ให้สอดคล้องกับการกําหนดเป้าหมายและแผนการรับนิสิต 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ระบุไว้ใน มคอ.2 ของ
หลักสูตรสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ(B.Sc.HP_58_3.1_1)และดําเนินการคัดเลือกตามข้ันตอนที่กําหนดโดย
ฝ่ายรับนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยระบบสอบตรงและระบบรับกลาง โดยระบบสอบตรง
กรรมการจะพิจารณาผลของคะแนนสอบวิชาสามัญ คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ส่วนระบบรับกลาง
จะพิจารณาผลของเกรดเฉลี่ยรวมทุกภาคการศึกษา (GPAX) และพิจารณานํ้าหนักคะแนนวิชาความถนัดทั่วไป 
(GAT) และวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์(PAT) ที่ค่าร้อยละ 20 (B.Sc.HP_58_3.1_2)คณะกรรมการบริหาร
วิชาการ ได้มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเก่ียวกับจํานวนการรายงานตัวของนิสิตจากระบบรับตรง และได้ทํา
การประมาณการเพื่อกําหนดจํานวนนิสิตในการประกาศรับนิสิตระบบรับตรงในการสอบขั้นที่ 1 ในปี
การศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ในระบบสอบตรงจํานวน 206 คน และ
โควต้านครนายกจํานวน 1 คน และในระบบรับกลาง จํานวน 60 คนมีผู้มาสอบสัมภาษณ์ในระบบสอบตรง
จํานวน 68 คนโควต้านครนายกจํานวน 1 คนและในระบบรับกลาง จํานวน 45 คนหลังจากน้ันคณะ
กรรมการบริหารวิชาการร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคะแนนของผู้สมัครเพ่ือตัดสินผลการ
สอบวัดความ รู้  และแจ้ งจํ านวนผู้ ผ่ านคุณสมบั ติ ต่อคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
(B.Sc.HP_58_3.1_3) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทําการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ในปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบทางจิตวิทยาและตรวจ
ร่างกาย(B.Sc.HP_58_3.1_4)คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ดําเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่
กําหนดด้วยความโปร่งใส ชัดเจน และเพ่ือให้นิสิตที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาความพร้อมทางสติปัญญา สุขภาพกายและจิตและ
ความมุ่งมั่นที่จะเรียนเมื่อการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประชุมเพ่ือพิจารณาผล
สัมภาษณ์นิสิตและพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกนิสิตใหม่ จากน้ันดําเนินการส่งผลการตัดสินการคัดเลือก
นิสิตใหม่ รวมถึงจํานวนผู้ผ่านคุณสมบัติต่อคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี (B.Sc.HP_58_3.1_5) 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติและประกาศรายช่ือผู้ผ่านคุณสมบัติและจํานวนนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว
เป็นนิสิตใหม่เข้าศึกษากรณีที่จํานวนนิสิตไม่ตรงตามจํานวนที่กําหนดไว้ในแผนการรับนิสิตของหลักสูตรฯ จะ
ดําเนินการขอเรียกตามบัญชีรายช่ือสํารองของการรับตรง หรือปรับจํานวนรับจากระบบรับกลางในปี
การศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาข้อมูลย้อนหลังพบว่ามีนิสิตลาออกหลังเข้าศึกษา
จํานวนหน่ึง ประกอบกับหลักสูตรฯ มีแผนการรับนิสิตเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา 2559เป็น 60 คน รวมทั้งความ
พร้อมของหลักสูตรฯ ในการจัดการเรียนการสอน และจํานวนนิสิตที่มารายงานตัวรอบสอบตรง มีจํานวน25
คน จึงประกาศผลผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในระบบสอบตรง จํานวน 45 คน มีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น 61 คน 

มีการประเมินผลและปรับปรุง/พัฒนากระบวนการรับนิสิต 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการติดตามข้อมูลผลการเรียนของนิสิตเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 
1/2558 จากอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่านิสิตสามารถเรียนได้ตามแผนการศึกษา (B.Sc.HP_58_3.1_6) การ
ติดตามและประเมินผลจํานวนการเรียกรับนิสิต มีการดําเนินการวางแผนการเรียกรับนิสิตให้ได้จํานวนครบ
ตามแผนของหลักสูตรพบว่าในระบบรับตรงปีการศึกษา 2558 มีจํานวนนิสิตที่มารายงานตัวจริงประมาณร้อย
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ละ 33.82 ของจํานวนที่ประกาศ (B.Sc.HP_58_3.1_7) ซึ่งเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกับสถิติย้อนหลัง 
แสดงให้เห็นว่าการประเมินผลระบบการเรียกรับนิสิตโดยอาศัยข้อมูลสถิติย้อนหลังในการประมาณการจํานวน
เรียกรับนิสิต สามารถลดความเส่ียงที่จะทําให้ไม่ได้จํานวนนิสิตตามแผนที่กําหนดไว้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ พิจารณากระบวนการรับนิสิตแล้ว เห็นว่าการรับนิสิตทั้งจากระบบสอบตรงและจากระบบรับกลาง
มีความเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือป้องกันความผันแปรของการรับนิสิตจากสถานการณ์ปัจจุบันที่นิสิตมี
ทางเลือกในการเรียนสาขาวิชาต่างๆ มากมาย ทําให้มีโอกาสเสี่ยงที่จํานวนนิสิตที่เข้ามาศึกษาในสาขาวิชาน้ีลด
น้อยลงทางหลักสูตรฯ จึงมีการปรับแผนปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมช่องทางระบบการประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรฯ 
ให้มากขึ้นดังน้ี 

- ปรับเน้ือหาสื่อประชาสัมพันธ์ให้ที่ข้อมูลที่เหมาะสมย่ิงขึ้น และประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯไปตาม
โรงเรียนต่างๆ  

- เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางเว็บไซด์ด้านการศึกษาที่ได้รับความนิยม และ
ทางเว็บไซด์คณะสหเวชศาสตร์ผ่านวารสาร health science monthly 

- เพ่ิมกิจกรรมสร้างความเข้าใจเรื่องหลักสูตรฯ ในวันสัมภาษณ์  
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องหลักสูตรฯ ให้กับนิสิตใหมใ่นภาคการศึกษาแรกโดยบัณฑิต

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเป็นผู้ให้ความรู้ 
(B.Sc.HP_58_3.1_8) 
 
มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
 การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตจากปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยเพ่ิมการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังก่อน
ประกาศรายช่ือนิสิตสอบสัมภาษณ์ และดําเนินการรับนิสิตตามระบบที่ปรับปรุงแล้วน้ัน ทําให้สามารถรับนิสิต
ได้ตามแผนการรับนิสิตของสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพในปีการศึกษา 2558 จํานวน 60 คน  
(B.Sc.HP_58_3.1_9) ดังจะเห็นได้จากจํานวนนิสิตที่มารายงานตัวเข้าศึกษาจริงในปีการศึกษา 2558จํานวน 
61 คน คิดเป็นร้อยละ 101.67 
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3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา 

หลักสูตรฯ มีการดําเนินงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตในการเตรียมความพร้อมของนิสิต
ก่อนเข้าศึกษา โดยมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา ดังน้ี 

 
 
มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตประชุมร่วมกันกําหนดโครงการเตรียมความ
พร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา จํานวน  4  โครงการ ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ประจําปีการศึกษา 
2558 โครงการเช่ือมสายใยเพ่ือน้องใหม่จากใจพ่ีสหเวชฯ โครงการสํานึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ และโครงการพ่ี
สอนน้อง(B.Sc.HP_58_3.1_10),(B.Sc.HP_58_3.1_11)มีนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ร้อยละ93.75โครงการเช่ือมสายใยเพ่ือน้องใหม่จากใจพ่ีสหเวชฯ ร้อยละ 100โครงการ
สํานึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ ร้อยละ 100 และโครงการพ่ีสอนน้อง มากกว่าร้อยละ90 ซึ่งในทุกโครงการเตรียม
ความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษาประสบความสําเร็จตามตัวช้ี วัดของโครงการในระดับดีขั้นไป 
(B.Sc.HP_58_3.1_12) 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ กําหนดให้มีกิจกรรมการ
นัดพบนิสิตในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน และบรรจุลงในแผนงานประจําของหลักสูตรฯโดยให้อาจารย์
ผู้ประสานงานรายวิชาช้ีแจงรายละเอียดการเรียนการสอน ให้คําแนะนําในการปรับตัวเข้ากับระบบการเรียน
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ของแต่ละรายวิชาก่อนการเรียนการสอนเพ่ือให้ได้นิสิตเตรียมตัวก่อนเรียนวิชาน้ันๆและมอบหมายให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาดําเนินการในทุกภาคการศึกษา (B.Sc.HP_58_3.1_13) 

การประเมินผลและปรับปรุง/พัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา 
หลักสูตรฯ ประเมินผลการเตรียมความพร้อมของนิสิตโดยมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามผล

การเรียน การปรับตัว ทัศนคติและการคงอยู่ของนิสิต(B.Sc.HP_58_3.1_14)และประเมินผลโครงการเตรียม
ความพร้อม โดยพบว่า โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่โครงการเช่ือมสายใยเพ่ือน้องใหม่จากใจพี่สหเวชฯ
โครงการสํานึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ และโครงการพ่ีสอนน้องบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในระดับดีถึงดี
มาก(B.Sc.HP_58_3.1_15)และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้พิจารณาผลการดําเนินโครงการเตรียม
ความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา และมีมติให้ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง โดยกําหนดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษาที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต(B.Sc.HP_58_3.1_16) 

มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมของนิสิตอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 เมื่อพิจารณาการคงอยู่ของนิสิตในปีการศึกษา 2558 พบว่ามีการรับนิสิตเข้าศึกษา จํานวน 61คน 
และมีนิสิตคงอยู่ในระบบ จํานวน 55คน คิดเป็นร้อยละ 90.16 แสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงการเตรียมความ
พร้อมของนิสิต ทําให้นิสิตมีอัตราการคงอยู่ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา(B.Sc.HP_58_3.1_17) 
และเมื่อพิจารณาถึงผลการเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2558 พบว่านิสิตมีสถานภาพปกติในระบบ
ลงทะเบียนเรียน และไม่มีนิสิตคนใดอยู่ในสภาพวิทยาทัณฑ์ (B.Sc.HP_58_3.1_18) 

มีการปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมของนิสิตจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์     
 หลักสูตรกําหนดมีกิจกรรมการนัดพบนิสิตในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน และบรรจุลงใน
แผนงานประจําของหลักสูตรฯ และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมของนิสิตสาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพ (B.Sc.HP_58_3.1_19) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HP_58_3.1_1 มคอ. 2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
B.Sc.HP_58_3.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ1_2558_การรับนิสิต 
B.Sc.HP_58_3.1_3 ใบนําส่งผลการตัดสินจํานวนผู้ผ่านคุณสมบัติ ระบบสอบตรงและระบบรับกลาง 
B.Sc.HP_58_3.1_4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบสัมภาษณ ์
B.Sc.HP_58_3.1_5 ใบนําส่งผลการตัดสินจํานวนผู้ผ่านคุณสมบัติระบบสอบตรงและระบบรับกลาง 
B.Sc.HP_58_3.1_6 ผลการเรียนในระบบ Supreme ปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HP_58_3.1_7 จํานวนนิสิตที่มารายงานตัวจริงปีการศึกษา 2558  
B.Sc.HP_58_3.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 17 

มิถุนายน 2559 วาระ 4 ข้อ 4.2 เรื่องพิจารณากระบวนการรับนิสิตใหม ่
B.Sc.HP_58_3.1_9 แผนการรับนิสติของสาขาวิชาการส่งเสริมสขุภาพปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HP_58_3.1_10 โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา จํานวน  4  โครงการ 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HP_58_3.1_11 รายงานการประชุมกิจการนิสิต 5/2559วาระพิจารณา โครงการเตรียมความ

พร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา 
B.Sc.HP_58_3.1_12 สรุปโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา จํานวน  4  โครงการ 
B.Sc.HP_58_3.1_13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 10/2558 วันที่ 13  

สิงหาคม 2558 วาระ 4 เรื่องพิจารณา ข้อ 4.1 ระบบและกลไกการเตรียมความ
พร้อมนิสิต 

B.Sc.HP_58_3.1_14 บันทึกเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาช้ันปีที่ 1/2558(รบกวนขอข้อมูลอาจารย์พิมลพร) 
B.Sc.HP_58_3.1_15 สรุปโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา จํานวน  4  โครงการ 
B.Sc.HP_58_3.1_16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 17 

มิถุนายน 2559 วาระ 4 เรื่องพิจารณา ข้อ 4.2 กระบวนการการเตรียมความ
พร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา 

B.Sc.HP_58_3.1_17 ตารางแสดงการคงอยู่ของนิสิต ปีการศึกษา 2556- 2558 
B.Sc.HP_58_3.1_18 ผลการเรียนในระบบ Supreme ปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HP_58_3.1_19 แนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมของนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้คาํปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี 
มีระบบและกลไกควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตร ี
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มีระบบและกลไกควบคุมการดูแลการให้
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรีอย่างต่อเน่ืองดังน้ี 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี 
 หลักสูตรฯ ดําเนินการดูแลและให้คําปรึกษาตามระบบและกลไกที่วางไว้ โดยมีการประชุมคัดเลือก
อาจารย์พร้อมแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต (B.Sc.HP_58_3.2_1)และประชุมร่วมกันเพ่ือรับทราบ
กระบวนการดูแลนิสิต (B.Sc.HP_58_3.2_2)ซึ่งจะดูแลนิสิตต้ังแต่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษาที่ 1 จนกระทั่ง
สําเร็จการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายการให้คําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่นิสิตของมหาวิทยาลัย และรับคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา(B.Sc.HP_58_3.2_3)อาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีประสบการณ์น้อยจะได้รับการดูแลโดยระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือแนะนําการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมใน
การดูแลนิสิต และมีนโยบายพัฒนาอาจารย์ใหม่โดยสนับสนุนให้ไปอบรมทักษะความเป็นครูและการอบรม

คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร์กําหนดนโยบายการ
ควบคุมดูแลใหค้ําปรึกษานิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษารับทราบแนวทางการดูแลการให้คําปรึกษาแก่นิสิต
ปริญญาตรี สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาแก่
นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการส่งเสริมสขุภาพ 

อาจารย์ที่ปรึกษาดําเนินการให้คําปรึกษาตลอดปีการศึกษา
ตามแนวปฏิบัติที่ดีในการใหค้ําปรึกษานิสิตคณะสหเวชศาสตร ์

รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

นํามติของคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง 

ช่องทางติดต่อนิสิต เช่น 
การนัดพบ โทรศัพท์ 

line และ facebook  1.ประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยนิสิต 
 2.ประเมินอัตราการคงอยู่ของนิสิต 
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อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตดําเนินการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต ตามแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา(B.Sc.HP_58_3.2_4)โดยให้คําปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มเพ่ือให้
คําปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรียน การชําระค่าลงทะเบียน การติดตามผลการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัย การดูแลสุขภาพ ความประพฤติและความสัมพันธ์กับเพ่ือน/บุคคลรอบข้าง โดยกําหนดให้นิสิต
พบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา (B.Sc.HP_58_3.2_5)มีการสื่อสารกับนิสิตผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆท่ีทันสมัย เช่น face book, line, e-mail และโทรศัพท์มือถือสาขาวิชาฯมีการจัดทํา
ช่องทางการสื่อสารกับนิสิตในรายวิชาที่จําเป็นต้องสื่อสารกับนิสิตอย่างสมํ่าเสมอ ได้แก่HP111(ระบบร่างกาย
มนุษย์)สภ141(สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ)สภ225(การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบ้ืองต้น)
สภ321(การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการ)สภ322(อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ)สภ333(การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม)สภ341(ทักษะการสื่อสารเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ)สภ
351(ระบาดวิทยา)สภ451(การวิจัยด้านสุขภาพ) HP452(ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ1)สภ453(ปฏิบัติงาน
การส่งเสริมสุขภาพ 2)นอกจากน้ีหลักสูตรยังได้จัดให้มีที่ปรึกษาวิชาการสําหรับนิสิตช้ันปีที่ 4 ในการทํางาน
วิจัยในรายวิชาสภ451(การวิจัยด้านสุขภาพ) ที่ปรึกษามีบทบาทหน้าที่ในการให้คําปรึกษางานวิจัยและแนว
ทางการทํางานโดยมีความร่วมมือในการทํางานกับเพ่ือนแก่นิสิตกรณีนิสิตที่มีปัญหาในการเรียนหรือการใช้
ชี วิตในมหาวิทยาลัย  อาจารย์ที่ปรึกษาจะนําเข้าหารือแจ้ง ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
(B.Sc.HP_57_3.2_6) 
 
มีการประเมินผลและปรับปรุง/พัฒนากระบวนการการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี  
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตและพัฒนาแนวทางการให้คําปรึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พบว่าในปี 
2558 มีผลการประเมินการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ ชี วิตแก่นิสิต  คะแนน 
4.37(B.Sc.HP_57_3.2_7)จากคะแนนเต็ม 5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีความเห็นว่าปัจจุบันนิสิตมี
จํานวนเพ่ิมมากขึ้น ควรเพ่ิมช่องทางสื่อสารกับนิสิตโดยเฉพาะด้านวิชาการจึงเสนอให้เพ่ิมช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างนิสิตในทุกรายวิชา เช่น facebook, line และให้อาจารย์ที่ปรึกษากํากับติดตามนิสิตโดยเฉพาะรายที่
มีปัญหาในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  (B.Sc.HP_57_3.2_8) 
 
มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรีอย่างชัดเจนเป็น
รูปธรรม 
  ผลจากการบริหารจัดการระบบที่ปรึกษาพบว่า นิสิตมีแนวโน้มในการลาออกลดลง ดังสรุปในตัว
บ่งช้ีที่ 3.3 
 
มีการปรับปรุงกระบวนการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี จนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์     
 คณะสหเวชศาสตร์มีแนวปฏิบัติที่ดีในการให้คําปรึกษานิสิต และมีแบบบันทึกเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของการให้คําปรึกษานิสิตแต่ละราย ทําให้สามารถดูแลนิสิตได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุก
ด้านตามแนวปฏิบัติที่ดีในการให้คําปรึกษานิสิตคณะสหเวชศาสตร์ (B.Sc.HP_58_3.2_9) 
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แผนผงัสรุปกระบวนการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปรญิญาตรี จนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแก่
นิสิตปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการส่งเสรมิสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HP_58_3.2_1 คําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2123/2558 เรื่องแต่งต้ังอาจารย์ที่

ปรึกษานิสิตประจําตัวนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HP_58_3.2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 10/2558วันที่ 13 

สิงหาคม 2558วาระ 4 เรื่องพิจารณา ข้อ 4.1การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อน
เข้าศึกษา 

B.Sc.HP_58_3.2_3 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
B.Sc.HP_57_3.2_4 แนวปฎิบัติที่ดีในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร์กําหนดนโยบายการ
ควบคุมดูแลใหค้ําปรึกษานิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษารับทราบแนวทางการดูแลการให้คําปรึกษาแก่นิสิต
ปริญญาตรี สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาแก่
นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาการส่งเสริมสขุภาพ 

อาจารย์ที่ปรึกษาดําเนินการให้คําปรึกษาตลอดปีการศึกษา
ตามแนวปฏิบัติที่ดีในการใหค้ําปรึกษานิสิตคณะสหเวชศาสตร ์

รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

นํามติของคณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ ดําเนินการแก้ไขปรับปรุง 

ช่องทางติดต่อนิสิต 
เช่น การนัดพบ 

โทรศัพท์ line และ  1.ประเมินอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยนิสิต 
 2.ประเมินอัตราการคงอยู่ของนิสิต 

เพ่ิมช่องทางติดต่อกับ
นิสิต ในทุกรายวิชา 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HP_57_3.2_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ วันที่  

20  มกราคม 2559 วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง / ติดตาม ข้อ 3.2การดําเนินงาน
ตามแผนงานประจําปีงบประมาณ 2559 

B.Sc.HP_57_3.2_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2559  
วันที่  4  เมษายน 2559 วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง / ติดตาม ข้อ 3.2 การ
ดําเนินงานของหลักสูตร 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2559 
วันที่  27 พฤษภาคม 2559วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง / ติดตาม ข้อ 3.1การ
ดําเนินงานตามแผนงานประจําปีงบประมาณ 2559 

B.Sc.HP_57_3.2_7 ผลการประเมนิความพึงพอใจต่อการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นิสิต 

B.Sc.HP_58_3.2_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2559 
วันที่  27 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา กระบวนการให้
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตร ี

B.Sc.HP_58_3.2_9 แนวปฏิบัติที่ดีในการให้คําปรกึษานิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
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3.2.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มีระบบและกลไก/การวางแผนในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพมีระบบและกลไก/วางแผนพัฒนาศักยภาพ
ของนิสิตดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันพิจารณา
จัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ประเมินผลกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต… 

การพัฒนาศักยภาพของนิสิต 

ดําเนินการร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิต 
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1. ดําเนินการร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิต 
2. ดําเนินการผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เหมาะสม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคัดเลือก
รายวิชา และออกแบบการเรียนการสอนให้
สนับสนุนการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการ 

รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯประชุม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือนําผลการดําเนินงานมา
จัดการความรู้ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

นําผลการจัดการความรู้ในการพัฒนาศักยภาพนิสิตและทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาจัดทําเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
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มีการดําเนินงานตามการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  ในปีการศึกษา 2558 มีการดําเนินงานตามแผนเพ่ือพัฒนาสู่การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯประชุมร่วมกันและกําหนดให้มีแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังน้ี(B.Sc.HP_57_3.2_10) 
 1. การพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้ดําเนินการร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิต และสนันสนุนให้นิสิตเข้าร่วม
โคร งการ ต่ า งๆ ท่ีมหาวิ ทยาลั ยและส โมสร นิสิ ตคณะสห เวชศาสตร์ ดํ า เ นินการทุ ก โคร งการ
(B.Sc.HP_57_3.2_11)โดยฝ่ายกิจการนิสิตได้จัดทําแผนกิจการนิสิตที่ครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภท การ
พัฒนาศักยภาพนิสิตที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย การพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว9 ด้าน 
 2.  การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรฯ สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการส่
งเสริมวัฒนธรรมทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนา เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้าน
ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม และความสามารถด้านภาษาอังกฤษและกําหนดให้มีการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้าน 1) ทักษะความสามารถในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี และ 3) ทักษะชีวิตและการทํางาน และให้มีการพัฒนาทักษะทั้งสามด้านผ่านกระบวนการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆ ดังน้ี 
  1. ทักษะความสามารถในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้แก่ รายวิชา สภ421 การ
ส่งเสริมสุขภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ์ (B.Sc.HP_57_3.2_12) 
  2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่ รายวิชา สภ443 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ 
(B.Sc.HP_57_3.2_13) 
 3. ทักษะชีวิตและการทํางาน ได้แก่ รายวิชา สภ452ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ1 และ สภ 453 
ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ2(B.Sc.HP_57_3.2_14) โดยออกแบบการฝึกปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะนักส่งเสริมสุขภาพ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มอบหมายให้คณาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาปรับการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ ที่กําหนดไว้ 
 
การประเมินผลและปรับปรุง/พัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
การประเมินการพัฒนาศักยภาพนิสิต 

หลักสูตรฯดําเนินการประเมินผลกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตร่วมกับคณะกรรมการกิจการ
นิสิต โดยพิจารณาความสําเร็จของแต่ละโครงการในการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
ปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ(B.Sc.HP_57_3.2. 15) ,(B.Sc.HP_57_3.2_16) 
 
การประเมินการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 หลักสูตรฯ ประเมินผลการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่หลักสูตรดําเนินการผ่าน
การเรียนการสอนในรายวิชาที่กําหนดไว้โดยวิธีการจัดสัมมนาร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ในโครงการ
เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีผลการประเมินดังน้ี  
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1. สภ431 การส่งเสริมสุขภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ์ ได้คะแนนการประเมิน 3.88 เน้ือหาของ
รายวิชามีความเหมาะสมและเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการพัฒนาทักษะความสามารถในการแสวงหาความรู้ 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และยังสามารถบูรณาการกับรายวิชา สภ 442 การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ อีกทั้งช่วย
สนับสนุนการทํางานด้านการส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย 
 

2. สภ 443 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ ได้คะแนนการประเมิน 3.89 เน้ือหาของรายวิชามี
ความเหมาะสมและเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี โดยนิสิตมีการ
เรียนรู้จนเกิดทักษะทางปัญญา สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีได้จริงและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 

3. สภ 452 ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ 1  และ สภ 453 ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ 2 ได้
ได้คะแนน 3.77 และ 3.80 เน้ือหาของรายวิชามีความเหมาะสมและเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนานิสิตมี
การเรียนรู้จนเกิดทักษะทางปัญญาด้านชีวิตและการทํางาน ทําให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในบริบทการ
ทํางานด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างถ่องแท้ รวมท้ังมีทักษะจําเพาะสําหรับการทํางานด้านส่งเสริมสุขภาพ 
ก่อนจะจบการศึกษา นิสิตจึงมีความมั่นใจ และเช่ือมั่นในตนเองเมื่อจบออกไปทํางานจริง  

 
4. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางภาษาสู่ประชาคมอาเซียนและพัฒนาความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษ มีระดับดี ได้คะแนนร้อยละ 80 และพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม และ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ แก่นิสิต 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เห็นว่ากระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตร่วมกับฝ่าย
กิจการนิสิตมีความเหมาะสมและเสนอให้มีการวิเคราะห์โครงการต่างๆใน แผนพัฒนานิสิตให้มีความชัดเจน
ของจุดมุ่งหมายของการพัฒนานิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนการ
สอนมีความเหมาะสม(B.Sc.HP_57_3.2_17) 
 
มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกที่กําหนดไว้ ทําให้นิสิตได้รับการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามท่ีวางแผนไว้ตลอดภาคการศึกษาเน่ืองจากได้รับการกํากับดูแล
ร่วมกับการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา ได้แก่การพัฒนาทักษะความสามารถในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้
ได้ด้วยตนเองการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และการพัฒนานิสิตมีการเรียนรู้จนเกิดทักษะ
ทางปัญญาด้านชีวิตและการทํางาน 
มีการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
จนเป็นแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์     
  กระบวนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
ทางการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการทําให้นิสิตมีความรู้ ความสามารถ และมี
ทักษะทางด้านทักษะความสามารถในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองด้านสารสนเทศ สื่อ และด้าน
ชีวิตและการทํางาน 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.HP_57_3.2_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 6/2558 
วันที่  10 มิถุนายน 2558 วาระ 4 เรื่องพิจารณา ข้อ 3.2 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

B.Sc.HP_57_3.2_11 แผนฝ่ายกิจการนิสิตประจําปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HP_57_3.2_12 มคอ.3 สภ421 การส่งเสริมสขุภาพบนหลักฐานเชิงประจักษ์ 
B.Sc.HP_57_3.2_13 มคอ.3 สภ443 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสขุภาพ 
B.Sc.HP_57_3.2_14 มคอ.4 สภ452 ปฏิบัติงานการส่งเสริมสขุภาพ1 และ สภ453 ปฏิบัติงานการ

ส่งเสริมสุขภาพ 2  
B.Sc.HP_57_3.2_15 รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิตครั้งที่ 5/2559วันที่ 7  มิถุนายน 

2559 วาระพิจารณา วาระ 4.1 ผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนิสิต 
ในปีการศึกษา 2558 

B.Sc.HP_57_3.2_16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 6/2559  
วันที่  9 มิถุนายน 2559  วาระ 4 เรื่องพิจารณาผลสําเร็จของการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ผ่านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

B.Sc.HP_57_3.2_17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 6/2559  
วันที่  9 มิถุนายน 2559  วาระ 4 เรื่องพิจารณา ข้อ 3.1กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 
 
  



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หน้า 22 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการดําเนนิงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เทา่กับ 4 มีคุณภาพระดับดี 
ผลการดําเนนิงาน 
3.1.1 การคงอยู่ 
ข้อมูลนสิิตหลกัสูตรระดับปรญิญาตรี 4 ปี 
ปีการศึกษาท่ี

รับเขา้ 
จํานวน
รับเขา้ 

จํานวนนสิิตคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา 

ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 2558  
2554 47 47 30 30 30 - 63.83 
2555 48 - 48 38 33 33 68.75 
2556 37 - - 37 28 26 70.27 
2557 35 - - - 23 16 - 
2558 61 - - - - 61 - 

อัตราการคงอยู่  =  จํานวนนิสิตชัน้ปทีี่ 3 
จํานวนนสิิตรบัเขา้ (ชั้นปีที่ 1) 

(B.Sc.HP_58_3.3_1) 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนสิิต 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
ทํางานร่วมกัน การคิดวิเคราะห์ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนในช้ันมัธยมศึกษา ทําให้อาจจะไม่ตรง
ตามความถนัดหรือความพอใจของนิสิต 

2. ระบบการรับนิสิตในปัจจุบันเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษามีทางเลือกในมากขึน้ประกอบกับปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมกีารเปิดหลักสูตรที่มีความหลากหลาย 

3. ผู้เข้าศึกษาอาจไม่ได้เลือกเข้าศึกษาจากความต้องการของตนเองที่แท้จริง 
 
จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาตามแผนการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ี
รับเขา้ 

จํานวนที่รับเขา้ 
จํานวนที่สาํเรจ็การศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2553 40 38 (95.00) - - 
ปี 2554 47 - 30 (63.83) - 
ปี 2555 48 - - 33(68.75) 

(B.Sc.HP_58_3.3_2) 
 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสําเร็จการศึกษา 

1. ศักยภาพของนิสิตในการศึกษา เช่นปัญหาสุขภาพอาจส่งผลกระทบต่อเวลาเรียน ความสามารถ
ในการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนิสิต 

* 100 
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2. ความคาดหวังของนิสิตและครอบครัวต่อการประกอบอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ทําให้นิสิต
ตัดสินใจลาออกก่อนจบการศึกษา 

3. หลักสูตรฯ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตที่สนับสนุนการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
3.1.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพให้นิสิตประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีแนวโน้มผลการประเมินดีขึ้น 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ปีการศึกษา  2558  เท่ากับ  3.54(B.Sc.HP_58_3.3_3) 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ปีการศึกษา  2557  เท่ากับ  4.42 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ปีการศึกษา  2556ไม่มีการประเมิน 

เรื่องที่ร้องเรียน ผลการดําเนนิการจัดการข้อร้องเรียน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วยความไม่เพียงพอ และ
การเสื่อมสภาพของ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉาย
ภาพ โต๊ะเก้าอ้ี เครื่องปรับอากาศ และแสง
สว่าง 

การดําเนินการ 
ในหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ส่งเสริมสุขภาพได้มีการจัดการระบบของการแจ้งนิสิตใน
การแจ้งคําร้องในเร่ืองต่างๆ ได้มีการพูดคุยผ่านที่
ปรึกษาในแต่ละช้ันปีและอาจารย์มีความคุ้นเคยกับข้อ
ร้องเรียนของนิสิตในแต่ละปีการศึกษาซึ่งจะนําปัญหา
ต่างๆ เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาผ่านที่ประชุมหลักสูตร 
สําหรับปีการศึกษา 2558 ไม่มีการร้องเรียนผ่าน
จดหมายสนเท่ห์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร แต่มีข้อ
ร้องเรียนผ่านการพูดคุยกับอาจารย์และในการประเมิน
รายวิชา ในปีที่ผ่านมาได้มีนิสิตร้องเรียนเรื่องการลงโป
รแรมสําเร็จรูป ในการเรียนการสอนในรายวิชาHP 141 
มีความล่าช้าและระบบอินเตอร์เน็ตยังล่าช้า ทําให้มีการ
ประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาในการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร (B.Sc.HP_58_3.3_4) 
ผลดําเนินการ 
ในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแจ้งให้อาจารย์ประจํา
ราย วิชา ดํา เ นินการ โดยการแ จ้ ง เจ้ าห น้าที่ ศู น ย์
คอมพิวเตอร์มาดําเนินการแก้ไข 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HP_58_3.3_1 ข้อมูลนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Sc.HP_58_3.3_2 ข้อมูลจํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา สาขาวิชาการส่งเสริม

สุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
B.Sc.HP_58_3.3_3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
B.Sc.HP_58_3.3_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที ่ 6/2559 วันที่  9 

มิถุนายน 2559  วาระ 4 เรือ่งพิจารณา ข้อ 4.8 การจัดการข้อร้องเรียนของ
นิสิต 
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หมวดท่ี 3 
อาจารย์ 

 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการประเมินตนเอง ระดับ

คุณภาพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งช้ีที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

     ปานกลาง 

ตัวบ่งช้ีที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร 3.33 คะแนน ดี 
    ประเด็นที่  4 .2 .1 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

0 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

5 คะแนน 

ตัวบ่งช้ีที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 4 3.44  
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การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 
4.1.1.  การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
มีระบบและกลไกการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรโดยมีระบบและกลไกตามหลักวงจรคุณภาพ
PDCA ดังนี ้
 

 
 

คณะกรรมการหลักสูตรฯประชุมจัดทํากรอบอัตรากําลังอาจารย์ระยะ 5 ปี  

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตรเสนอแผนกรอบอัตรากําลังระยะ 5 ปี เพ่ือขออนุมัติกรอบอัตรากําลัง
จากคณะกรรมการบริหารคณะ 

คณะขออนุมัติเปิดรับสมัครอาจารย์จากมหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครและคัดหลักสตูรเสนอแผนบริหารอาจารย์ 

ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ  
และมหาวิทยาลัยเลือกอาจารย์ตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง 

มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกและรบัรายงานตัวอาจารย์ใหม ่

มอบหมายภาระหน้าที่/จัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน/ทดลองงาน  

อาจารย์ปฏิบัติงานสอนตามภาระที่ได้รับมอบหมาย  

 

หลักสูตรประเมินระบบการรับอาจารย์ใหม่ ตามกระบวนการ PDCA  

ประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะ  

นําผลการจัดการความรู้ในกระบวนการการรับอาจารย์ใหม่มาปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ และจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร(ตวับ่งชี้ท่ี 4.1) 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หน้า 26 
 

มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมพิจารณาข้อมูลผลการวิเคราะห์อัตรากําลังอาจารย์ของ
สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือจัดทําแผนกรอบอัตรากําลัง 5 ปี (พ.ศ.2558 –
พ.ศ.2562) เพ่ือเสนอขอกรอบอัตรากําลังต่อคณะ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ(B.Sc.HP_58_4.1_1)และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 
โดยกําหนดคุณวุฒิด้านการศึกษาตามที่สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพต้องการเพ่ือรับสมัครอาจารย์ใหม่ 
(B.Sc.HP_58_4.1_2) ดําเนินการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ (B.Sc.HP_58_4.1_3) และประกาศผล 
(B.Sc.HP_58_4.1_4)ในปีการศึกษา 2558 มีแผนการรับอาจารย์ใหม่จํานวน 4 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก 
จํานวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์รัตน์ติพร โกสุวินทร์และอาจารย์ ดร. อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุลและในปี
การศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรลาออก 1 คน ได้แก่ อาจารย์ ดร.ก่ิงแก้ว ขวัญข้าว คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ ดร.อภิสรา โสมทัศน์ ทําให้มีอาจารย์ประจําหลักสูตรครบ 5 คน 
(B.Sc.HP_58_4.1_5) 
 
การประเมินผลและปรับปรุง/พัฒนาระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 

อาจารย์ใหม่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน(B.Sc.HP_58_4.1_6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินระบบการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตรจากจํานวนอาจารย์ที่รับได้สําเร็จตามแผนกรอบอัตรากําลังที่กําหนดไว้ พบว่าในปี
การศึกษา 2558 มีการรับอาจารย์ใหม่ จํานวน 2 คน จากแผนการรับอาจารย์ใหม่จํานวน4 คน และ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแผนการรับอาจารย์ใหม่โดยปรับจํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์
ให้เหมาะสม และประกาศรับอาจารย์ใหม่ (B.Sc.HP_58_4.1_7) และปรับปรุงระบบการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตรโดยพิจารณาวุฒิการศึกษาของอาจารย์ที่กลับจากการลาศึกษาต่อเพ่ือกําหนด
คุณสมบัติของผู้สมัครให้เหมาะสมกับความต้องการของหลักสูตร(B.Sc.HP_58_4.1_8) 

คณะกรรมการฯ พิจารณาวุฒิการศึกษาของอาจารย์ที่มีอยู่ และอาจารย์ที่จะกลับจากการลาศึกษาต่อ 
เพ่ือกําหนดคุณสมบัติของผู้สมัครให้เหมาะสมกับความต้องการของหลักสูตร โดยกําหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ซึ่งควรมีคุณสมบัติตรงตามคุณวุฒิด้านการศึกษาตามที่สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพต้องการได้แก่ 
สังคมศาสตร์การแพทย์ การบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ เวชศาสตร์ชุมชน และสรีรวิทยา โดยเปิดรับตําแหน่งอาจารย์ เพ่ิมอีก 4 ตําแหน่ง 
 
มีผลจากการปรับปรุงกระบวนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมพิจารณารับสมัครอาจารย์ใหม่ที่มี
คุณสมบัติสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรเพ่ิมเติมจํานวน 2 คน 
ได้แก่อาจารย์รัตน์ติพร โกสุวินทร์ และอาจารย์ ดร. อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล และมีอาจารย์ประจําหลักสูตร
ครบ  5 คน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (B.Sc.HP_57_4.1_9) ได้แก่  

- อาจารย์ ดร. พิมลพร เชาวน์ไวพจน์  
- อาจารย์ ดร. ปะการัง คําไกร   
- อาจารย์ ดร. สุรศักด์ิ อยู่ยงสะถิต 
- อาจารย์ ดร. อภิสรา โสมทัศน์ 
- อาจารย์ ดร. ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล 
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 2.  กําหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ประจําหลักสูตร ตามความสมัครใจ และความ
ถนัด (B.Sc.HP_58_4.1_12) 
 3. กําหนดภาระงานครอบคลุมทั้ง 4 พันธกิจ ได้แก่ การสอนและพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (B.Sc.HP_58_4.1_13) 
 4. การมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร โดยมี
อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 80 ทุกคร้ัง เพ่ือร่วมกันวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตรตลอดปีการศึกษา (B.Sc.HP_58_4.1_14) 
 
การประเมินผลและปรับปรุง/พัฒนากระบวนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ประเมินคุณภาพการบริหารหลักสูตรหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
(B.Sc.HP_58_4.1_15) มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 คะแนน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการ
ประเมิน และกระบวนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร เห็นว่าควรสร้างแรงจูงใจในการทํางานของอาจารย์
โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าโดยพิจารณาแผนพัฒนา
บุคลากรควบคู่กับการกําหนดภาระงานด้านต่างๆให้เอ้ือต่อการพัฒนาตนเอง (B.Sc.HP_58_4.1_16) 
 
มีผลการปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  หลักสูตรฯได้ปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 โดยกําหนด
ความรับผิดชอบในหลักสูตร ตามความสมัครใจ และความถนัดของอาจารย์ ทําให้มีผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการบริหารหลักสูตรมีคะแนนเพ่ิมขึ้นจาก3.8 เป็น 4.4 และมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กําหนดให้
ทุกคน 
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 5. อาจารย์ ดร.ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 4th Annual International 
Conference on New Voices in Global Studies and Wellbeing 2016: Equity in a Changing 
World ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์4 มีนาคม 2559 
 
มีการประเมินผลและปรับปรุง/พัฒนาระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนฯ และข้อเสนอแนะจากมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และมีการติดตามประเมินผลรายบุคคลเพ่ือทราบถึงปัญหาอุปสรรค และ
ความต้องการการสนับสนุนเป็นประจําทุกปี เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาปรับแผนพัฒนา
บุคลากรของหลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปีในด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ประจําปี 
2559 ต่อไป (B.Sc.HP_57_4.1_18) โดยมีเสนอให้มีการสร้างบรรยาการทางวิชาการโดยจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ 
 
มีผลการปรับปรุงระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ประจําหลักสตูร 
     โดยในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ส่งผลให้อาจารย์มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและประปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 
4.1.4 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 

1 อาจารย์ ดร.พิมลพร  เชาวน์
ไวพจน์ 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล
หัวข้ออบรมความรู้ในการบรหิารจัดการหลักสูตรสู่มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ AUNQA และEdPExวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

2. การฝึกอบรมบทบาทและหน้าที่ผู้ประเมนิในการพิจารณา
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์วันที ่11 พฤษภาคม 2559 

3. การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยกําลังคนด้านสุขภาพ เรื่อง
การขับเคลื่อนบุคลากรทางสขุภาพตามแนวจิตปัญญาวันที ่16 
มิถุนายน 2559 

4. เวทีระดมสมองเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเชิง
วิชาการต่อประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

5. กิจกรรม Workshop การเขียน competency หลักสตูร 
วันที่ 4 เมษายน 2559 

6. เวทีเปิดประเด็น ข้อมูลวิชาการ ผลงานทีผ่่านมา และ
มุมมองประเด็นยุทธศาสตร์ในอนาคต วันที่ 15 พฤษภาคม 
2558 (B.Sc.HP_57_4.1_19) 

2 อาจารย์ ดร.ปะการัง  คําไกร 1. โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตรวันที่ 3 มีนาคม 2559 
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ลําดับที ่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 
2. Conference Committee of the 4th Annual 
International Conference on New Voices in Global 
Studies and Wellbeing 2016: Equity in a Changing 
Worldวันที่ 4 มีนาคม 2559 
3. การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่น 1วันที่ 9 มีนาคม 
2559 
4. โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง การฝึกอบรม
บทบาทและหน้าที่ผู้ประเมินในการพิจารณาโครงการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารหลักสูตรให้มี
คุณภาพวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 
6. กิจกรรม Workshop การเขียน competency หลักสตูร 
วันที่ 4 เมษายน 2559 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล
หัวข้ออบรมความรู้ในการบรหิารจัดการหลักสูตรสู่มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ AUNQA และEdPExวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 
 (B.Sc.HP_57_4.1_20) 

3 อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  อยู่ยงสะถิต 1. การฝึกอบรมบทบาทและหน้าที่ผู้ประเมนิในการพิจารณา
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 
2. เวทีระดมสมองเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเชิง
วิชาการต่อประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 
3. กิจกรรม Workshop การเขียน competency หลักสตูร 
วันที่ 4 เมษายน 2559 
 (B.Sc.HP_57_4.1_21) 

4 อาจารย์ ดร. อภิสรา  โสมทัศน์ 1. การประชุมวิชาการ 4th Annual International 
Conference on New Voices in Global Studies and 
Wellbeing 2016: Equity in a Changing World ณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์4 มีนาคม 2559 
2. กิจกรรม Workshop การเขียน competency หลักสตูร 
วันที่ 4 เมษายน 2559 (B.Sc.HP_57_4.1_22) 

5 อาจารย์ ดร. ศิริกุล  ธรรมจิตร
สกุล 

1. 4th Annual International Conference on New 
Voices in Global Studies and Wellbeing 2016: Equity 
in a Changing World  เมื่อ 4 March 2016  ที่  Thailand 
Science Park Convention Center, Pathumthani, 
Thailand. (B.Sc.HP_57_4.1_23) 
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4.1.5 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
มีอาจารย์ใหม่ จํานวน 2คน 
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไมม่ี   

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HP_58_4.1_1 แผนกรอบอัตรากําลัง 5 ปี (พ.ศ.2558 –พ.ศ.2562) 
B.Sc.HP_58_4.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ครั้งทีค่รั้งที่ 3/ 2558 วันที่ 27 

เมษายน2558วาระที ่4 เรื่องพิจารณาข้อ 4.1 กําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ 
B.Sc.HP_58_4.1_3 คําสั่งคณะสหเวชศาสตร์ ที่ 3/2558 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ 
B.Sc.HP_58_4.1_4 ประกาศผลการคัดเลือก ตําแหน่งอาจารย์ 
B.Sc.HP_58_4.1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ ครั้งที่ 10/ 2558 

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา ข้อ 4.2 คัดเลือกอาจารย์
ประจําหลักสูตร  

B.Sc.HP_58_4.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ครั้งที ่4/2559  
วันที่  25 เมษายน 2559 วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพ่ือทราบข้อ 2.1 ผลการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ใหม ่

B.Sc.HP_58_4.1_7 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องรบัสมคัรคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
พนักงานมหาวิทยาลยั 

B.Sc.HP_58_4.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  ครั้งที ่2/2559วนัท่ี  9  

มีนาคม 2559วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณาข้อ 4.1 การทบทวนระบบละกลไกการรับและ
แตง่ตัง้อาจารย์ประจําหลกัสตูร 

B.Sc.HP_58_4.1_9 คําสั่งคณะสหเวชศาสตร์ ที่ 38/2558 เรื่องแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสรมิสขุภาพ 

B.Sc.HP_58_4.1_10 แผนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ 
B.Sc.HP_57_4.1_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ครั้งที ่11/2558 

วันที่  1  ตุลาคม 2558 วาระ 4 ข้อ 4.2 เรื่องพิจารณาทดแทนอาจารย์ประจําใน
หลักสูตร 

B.Sc.HP_57_4.1_12 โครงสร้างสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
B.Sc.HP_57_4.1_13 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ 
B.Sc.HP_57_4.1_14 สรุปจํานวนผูร้่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
B.Sc.HP_57_4.1_15 ผลการประเมนิความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริหารหลักสูตร 
B.Sc.HP_57_4.1_16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 6/2559 วันที่  9 มิถุนายน 

2559 วาระ 4 ข้อ 4.6 เรื่องพิจารณากระบวนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตรและ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

B.Sc.HP_57_4.1_17 แผนปฏิบัติการประจําปี คณะสหเวชศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
(สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ) 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HP_57_4.1_18 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 6/2559 วันที่  9 มิถุนายน 

2559 วาระ 4 ข้อ 4.6 เรื่องพิจารณากระบวนการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร
และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 

B.Sc.HP_57_4.1_19 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ ดร. พิมลพร  เชาวน์
ไวพจน์ 

B.Sc.HP_57_4.1_20 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ ดร.ปะการงั  คําไกร 
B.Sc.HP_57_4.1_21 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ ดร.สรุศักด์ิ  อยู่ยง

สะถิต 
B.Sc.HP_57_4.1_22 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ ดร. อภิสรา  โสม

ทัศน์ 
B.Sc.HP_57_4.1_23 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ ดร. ศิริกุล  ธรรม

จิตรสกุล 
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คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ60ขึ้นไป 5คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 0 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 0 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิการ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 5.4 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ108 

เทียบคะแนน 5 คะแนน 5คะแนน 
 
ลําดับ 

 
อาจารย์ประจํา

หลักสูตร 
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร/่งานสรา้งสรรค ์ ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
1 
 

อภิสรา โสมทศัน์ VeeraSri-Indrasutdhi, JureeratUeapattanakit 
and ApisaraSommatas. Investigation of 
airborne fungi and their ability to grow on 
formalinfixed human cadavers. Mycosphere 
2015; 6(6): 729–736. 

1.0 

2 สุรศักด์ิ อยู่ยงสะถิต SurasakYooyongsatit, 
KriangsakRuchusatsawat, NopadonNoppakun, 
NattiyaHirankarn, ApiwatMutirangura and 
JongkonneeWongpiyabovorn. Patterns and 
functional roles of LINE-1 and Aluethylation 
in the keratinocyte from patients with 
psoriasis vulgaris. Journal of Human Genetics 
(2015), 1–7. 

1.0 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หน้า 35 
 

ลําดับ 
 

อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร/่งานสรา้งสรรค ์ ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

2 
 

ปะการัง คําไกร PakarangKumkrai, OrataiWeeranantanapan 
and NuannoiChudapongse. Antioxidant, α-
glucosidase inhibitory activity and subchronic 
toxicity of Derris reticulataextract: its 
antidiabetic potential. BMC Complementary 
and Alternative Medicine 2015;  15(1): 15-35 

0.8 

3 
 

ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล SirikulThummajitsakul, 
HathaichanokPraditpol , JulaluckPoolaoi, Kun 
Silprasit. Carbamate and Organophosphate 
Contamination in Soil, Rice, and Water 
Samples from Rice Paddy Fields in 
NakhonNayok Province. Applied 
Environmental Research 2015; 37(3): 103-109. 

0.8 

4 ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, กีรติกา  สมจิตร, ภาสินี  ศรีสุข
, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธ์ิ. การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เบ้ืองต้นด้วยไลเคนและการวัดสมรรถภาพปอดใน
ชุมชนพุกร่าง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี. 
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว 2558; 31(2): 59-70. 

0.8 

5 ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล สุภัทรา ผาคํา, วนิดา วิลาชัย, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธ์ิ,  
ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล. การศึกษาโรคที่มีนํ้าเป็นสื่อ
จําแนกตามพฤติกรรมการใช้นํ้าของประชาชนในชุมชน
หมู่ที ่7 ตําบลบางลูกเสืออําเภอองครักษ์จังหวัด
นครนายก. วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2558; 9(2): 17-23. 

0.8 

ผลรวมค่าถ่วงนํ้าหนัก 5.2 
คิดเป็นร้อยละ 5 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HP_58_4.2_1 สรุปคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
B.Sc.HP_58_4.2_2 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
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ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3)     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร    5 5 5  
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร - 3.72 4.40 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.HP_58_4.3_1 สมอ 08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริม

สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  สกอ. ประทับตรารับทราบ สกอ. 
ประทับตรารับทราบ เมื่อวันที่ 23 มถิุนายน 2557   

B.Sc.HP_58_4.3_2 บันทึกข้อความ กองบริการการศึกษา ที่ ศธ 0519.1.06/261 วันที่ 22 มกราคม 
2558 เรื่อง แจง้มติที่ประชุมสภาวิชาการ 

B.Sc.HP_58_4.3_3 คําสั่งคณะสหเวชศาสตร์ ที่ 39/2558 เรื่องแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสขุภาพ 

B.Sc.HP_58_4.3_4 สมอ 08 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)  สกอ. ประทับตรารับทราบเมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2559 

B.Sc.HP_58_4.3_5 สรุปอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสขุภาพ 
B.Sc.HP_58_4.3_6 ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อคุณภาพการ

บริหารหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 
 

ตัวบ่งชี้ที่   
ผลการดําเนนิงาน ระดับ

คุณภาพ 
1 2 3 4 5  

ตัวบ่งช้ีที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      ดี 

ตัวบ่งช้ีที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     ดี 

ตัวบ่งช้ีที่  5.3  การประเมินผูเ้รียน      ดี 
ตัวบ่งช้ีที่  5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

     ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 5 4.25 คะแนน ดีมาก 
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สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

มีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  มีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี 

แต่งต้ังคณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ 

กรรมการร่างหลักสูตรฯ ศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

• นโยบายของคณะ มหาวิทยาลัย 
• นโยบายด้านสุขภาพของประเทศ 
• ความพร้อมของบุคลากร และทรัพยากร 
• ผลการประเมนิรายวิชา ผลการประเมินหลักสูตร 
• ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนิสิต บัณฑิต อาจารย์ แหล่ง

ดําเนินการจัดทําร่างหลักสูตรฯ และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

เชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต เพ่ือวิพากษ์หลักสูตรฯ 

จัดทําเล่มใหส้มบูรณ์และเสนอหลักสูตรฯ ต่อคณะกรรมการ
คณะสหเวชศาสตร ์

ดําเนินการเปิดหลักสูตรฯ ตามระบบการเปิด/การปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จัดทํามคอ.3 และมคอ.4 และดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

• ประเมินรายวิชา 
• และรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากนิสิต อาจารย์ แหล่ง

ฝึกงาน 
่

ปรับปรุงระบบและ
กลไกการออกแบบ
หลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 

ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร 

และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

ปรับปรุงสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตร 
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มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทนัสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานัน้ๆ  
 คณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ (B.Sc.HP_58_5.1_1)ดําเนินงานตามระบบและกลไกการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  โดยคณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ ได้วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่
โครงสร้างคณะสหเวชศาสตร์ ที่มีนโยบายเพ่ิมสาขาวิชาเพ่ือจัดการศึกษาให้ตอบสนองกับความต้องการของ
ประเทศ ความพร้อมของบุคลากรและสิ่งสนับสนุน วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่นโยบายด้านสุขภาพเน้น
การส่งเสริมสุขภาพนําการรักษา คณะสหเวชศาสตร์จึงมีแนวคิดในการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือผลิตบุคลากรด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่มีอยู่ใน
ปัจจุ บัน  มีการ สํารวจความต้องการบัณฑิตจากหน่วยงานที่ เ ก่ี ยวข้อง กับการส่ ง เส ริมสุขภาพ 
(B.Sc.HP_58_5.1_2)พบว่าทุกแห่งมีความต้องการนักส่งเสริมสุขภาพ และให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบ
สาระรายวิชาในหลักสูตร 
 ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรคณะกรรมการร่างหลักสูตรฯ ได้มีการศึกษา
หลักสูตรด้านการส่งเสริมสุขภาพที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือประกอบการออกแบบสาระรายวิชาให้เป็น
การส่งเสริมสุขภาพตามหลักการส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบัน โดยได้กําหนดสมรรถนะนักส่งเสริมสุขภาพ 
(Competency Health Promotion) (B.Sc.HP_58_5.1_3) และนํามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาร่วมกับ
ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของคณะสหเวชศาสตร์ (B.Sc.HP_58_5.1_4) เพ่ือกําหนดปรัชญา วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตร ดําเนินการจัดทําร่างหลักสูตรฯ และวิพากษ์หลักสูตรฯ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนําข้อมูล มาพัฒนาปรับปรุงเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
พ.ศ.2553 (B.Sc.HP_58_5.1_5)และเร่ิมรับนิสิตในปีการศึกษา 2553  ต่อมาได้มีการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555(B.Sc.HP_58_5.1_6) และเปิดรับ
นิสิตในปีการศึกษา 2555และจะครบรอบการพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 
 หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายสอดคล้องสาระรายวิชา เพ่ือให้นิสิตมีองค์ความรู้
และทักษะครอบคลุมศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพตลอดจนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้  มีรายวิชาฝึกปฏิบัติงานเพ่ือให้นิสิตได้ประมวลความรู้และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของ
นิสิตก่อนการทํางานในอนาคต มีรายวิชาด้านการวิจัยเพ่ือให้นิสิตได้ทํางานวิจัยร่วมกันกับอาจารย์และได้สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ร่วมประชุมพิจารณาทบทวน
กระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยมีมติให้เพ่ิมกระบวนการพิจารณาข้อมูลผลการประเมิน
รายวิชา และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชาจากนิสิต อาจารย์ผู้สอน มาประกอบการปรับปรุงสาระ
รายวิชา  โดยบันทึกข้อเสนอแนะเ พ่ือปรับปรุ งรายวิชาไ ว้ใน  มคอ .5 และ  มคอ .6 
(B.Sc.HP_58_5.1_7)นอกจากน้ีเห็นควรให้มีการรวบรวมและพิจารณาความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการ
ออกแบบหลักสูตรจากบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และเชิญผู้ที่เก่ียวข้องกับงานส่งเสริมสุขภาพใน
ปัจจุบันมาเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  
 ดังน้ันในปีการศึกษา 2558 น้ี อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาได้นําข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายวิชาซึ่ง
ได้มีการบันทึกไว้ใน มคอ.5 และ มคอ.6 ของปีการศึกษา 2557 ร่วมประกอบการพิจารณาจัดทํา จัดทํา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) (B.Sc.HP_58_5.1_8)จากน้ันคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องในการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา (B.Sc.HP_58_5.1_9) ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 โดยมีระบบบริหารงานวิชาการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะมีการประชุมติดตามการจัดการ
เรียนการสอนตลอดปีการศึกษา (B.Sc.HP_58_5.1_10) 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จะมีวาระการครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตร 5 ปี ในปี พ.ศ. 2559 สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพจึงได้ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตร
ส่งเสริมสุขภาพ (B.Sc.HP_58_5.1_11) มีการดําเนินการพัฒนารายละเอียดรายวิชาเพ่ือจัดทํา มคอ.2 (ฉบับ
ปรับปรุงปี 2559)(B.Sc.HP_58_5.1_12) ในการปรับปรุงหลักสูตรฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรฯ ที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  ดังน้ี (B.Sc.HP_58_5.1_13) 
 นายแพทย์ชลอ  ศานติวรางคณา       ผู้อํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
       เขต 4 สระบุรี 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา  ตันสกุล      หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  
       คณะสาธารณสุขศาสตร์    มหาวิทยาลัยมหิดล                              
มีการประเมินผลและปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ  
 หลักสูตรฯ มีการประเมินผลการปรับปรุงเน้ือหารายวิชา โดยจัดทําแบบประเมินรายวิชาครอบคลุม
อาจารย์ผู้สอนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และแบบประเมินหลักสูตรฯ
(B.Sc.HP_58_5.1_14)เพ่ือดําเนินการประเมินหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2558 มีผล
ประเมินรายวิชามากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ทุกรายวิชา (B.Sc.HP_58_5.1_15)การประเมิน
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯโดยนิสิตช้ันปีที่ 4 พบว่ามีคะแนน 4.21 (B.Sc.HP_58_5.1_16) ในการปรับปรุง
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้นําผลการประเมินรายวิชาข้อเสนอแนะจากแนะจากนิสิตและผู้ใช้บัณฑิต
(B.Sc.HP_58_5 .1_17)มา วิ เคราะห์ เ พ่ือปรับปรุ งการ จัดการ เรี ยนการสอนในปีการศึกษา  2559  
(B.Sc.HP_58_5.1_18)สําหรับการพัฒนาหลักสูตรฯ พ.ศ.2559 คณะกรรมการโครงการฯ ได้รวบรวม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ  (B.Sc.HP_58_5.1_19) มาปรับปรุงรายละเอียดใน มคอ.2 
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559)   
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันเพ่ือทบทวนระบบและกลไปการระบบและกลไกการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรฯ เห็นว่าควรเพ่ิมการรับฟังข้อมูล
จากบัณฑิตที่ที่ทํางานในภาครัฐและเอกชนโดยการจัดสัมมนาร่วมกับนิสิตและอาจารย์ เพ่ือปรับปรุงรายวิชา
ให้มีเน้ือหาสอดคล้องกับลักษณะงานบัณฑิตมากย่ิงขึ้น  (B.Sc.HP_58_5.1_20) 
 
มีผลจากการปรับปรุงระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ  
 ผลที่ได้จากการปรับปรุงระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรคือในปี
การศึกษา 2558 น้ี หลักสูตรฯ มีการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4ที่มีสาระเหมาะสม 
(B.Sc.HP_58_5.1_21)และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของนิสิตในระดับ
มากกว่า 3.51 ทุกรายวิชานอกจากน้ีหลักสูตรฯได้จัดทําเล่มมคอ.2 (ฉบับปรับปรุงปี 2559) ที่พัฒนาขึ้นจาก
ข้อมูลที่ได้จากนิสิต อาจารย์บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะสหเวชศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2559(B.Sc.HP_58_5.1_22) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

B.Sc.HP_58_5.1_1 คําสั่งคณะสหเวชศาสตร์ ที่ 030/2548 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการร่างหลกัสูตรฯ  
B.Sc.HP_58_5.1_2 ผลสํารวจความต้องการบัณฑิตจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมสขุภาพ พ.ศ.

2553 
B.Sc.HP_58_5.1_3 สมรรถนะนักส่งเสรมิสขุภาพ (Competency Health Promotion) 
B.Sc.HP_58_5.1_4 ปรัชญาและวิสยัทัศน์คณะสหเวชศาสตร์ 
B.Sc.HP_58_5.1_5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสขุภาพ พ.ศ.2553 
B.Sc.HP_58_5.1_6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสขุภาพ พ.ศ.2555 
B.Sc.HP_58_5.1_7 มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภาคเรียนที่1/2557 2/2557 
B.Sc.HP_58_5.1_8 มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคเรียนที่1/2558 2/2558 
B.Sc.HP_58_5.1_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ ครั้งที ่7/ 2558 วันที ่25 มิถุนายน 

2558  ครั้งที่ 8/ 2558วันที ่26 มิถุนายน 2558 และ ครั้งที ่14/2558 วันที่  11 
พฤศจิกายน 2558 
วาระที ่4. เรื่องพิจารณาข้อ 4.1 การจัดทํา มคอ 3-4 ปีการศึกษา 2558 

B.Sc.HP_58_5.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  ครั้งที ่12/2558 วันที่  9  ตุลาคม 
2558 วาระที ่3. เรื่องสืบเน่ือง / ติดตาม ข้อ 3.1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  ครั้งที ่14/2558 วันที่  11 
พฤศจิกายน 2558 วาระที ่3. เรื่องสืบเน่ือง / ติดตาม ข้อ 3.1 , 3.2, 3.3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  ครั้งที ่3/2559 วันที ่ 4  เมษายน 
2559วาระที ่3. เรื่องสืบเน่ือง / ติดตาม ข้อ 3.1 , 3.2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ    ครั้งที่ 5/2559 วันที่  27 
พฤษภาคม 2559 วาระที่ 3. เรื่องสืบเน่ือง / ติดตาม ข้อ3.1 , 3.2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ    ครั้งที่ 6/2559 วันที่  9 
มิถุนายน 2559วาระที ่3. เรื่องสืบเน่ือง / ติดตาม ข้อ 3.2 

B.Sc.HP_58_5.1_11 โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมสขุภาพ 
B.Sc.HP_58_5.1_12 มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
B.Sc.HP_58_5.1_13 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ 
B.Sc.HP_58_5.1_14 แบบประเมินรายวิชาครอบคลุมคุณภาพอาจารย์ผู้สอน การจัดการเรียนการสอนและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และแบบประเมินหลักสูตรฯ 
B.Sc.HP_58_5.1_15 ผลการประเมินผลการประเมินรายวิชา ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะของนสิติ 

อาจารย์ 
B.Sc.HP_58_5.1_16 ผลการประเมนิความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯโดยนิสิตช้ันปีที่4 
B.Sc.HP_58_5.1_17 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯโดยผู้ใช้บัณฑิต 
B.Sc.HP_58_5.1_18 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  ครั้งที ่17/2558 วันที่  29  

ธันวาคม 2558 วาระที ่4. เรื่องพิจารณา ขอ้ 4.1  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  ครั้งที ่5/2559วันที่  27 
พฤษภาคม 2559วาระที ่4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.3 

B.Sc.HP_58_5.1_19 ข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์หลกัสูตรฯ 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HP_58_5.1_20 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรฯ  ครั้งที ่5/2559วันที่  27 

พฤษภาคม 2559วาระที ่4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.2 
B.Sc.HP_58_5.1_21 มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคเรียนที่1/25582/2558 
B.Sc.HP_58_5.1_22 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 

วันที่ 30 มีนาคม 2559 วาระ 4 เรื่องพิจารณาข้อ 4.6 
 
การบริหารหลกัสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสตูร 

 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธผิลตามวัตถุประสงคข์อง

หลักสูตร 

แนวทางการปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต 

1.ขาดการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ทําให้ขาดข้อมลูผู้สมัครเรียนไม่
เข้าใจในหลกัสตูรส่งผลให้มีผูม้า
สมัครเรียนน้อยและหลังจากเข้า
เรียนแล้วมีการลาออก 

จํานวนผู้เรียนไม่เป็นไปตามแผน  ปรับรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ 

 โครงการ 

2.จํานวนอาจารย์ผู้สอนน้อยกว่าค่า 
FTES ที่กําหนดไว้ 

เกิดความซ้ําซอ้นในการจัด
ตารางสอน 
อาจารย์มีภาระงานสอนเกินส่งผล
ให้ไม่สามารถทําพันธกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 รับสมคัรอาจารย์เพิ่ม 

 ให้อาจารย์ท่ีลาเรียนมาช่วยสอน 

 เชิญอาจารย์พิเศษ 

 กิจกรรมเสริมสร้างขวญักําลงัใจ 

3 อาจารย์ยังไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ขาดความก้าวหน้าทางวิชาการ  เพิ่มระบบสนบัสนนุให้เอือ้ตอ่การ
ขอตําแหน่ง เช่น ปรับภาระงาน 

 มีอาจารย์พ่ีเล่ียง 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 

5.2.1 การกําหนดผู้สอน 
มีระบบและกลไกการกําหนดผู้สอน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  มีระบบและกลไกการกําหนดผู้สอน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการกําหนดผู้สอน 
 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทําตารางสอนและกําหนดผู้สอนตามหัวข้อที่ระบุไว้ในตารางสอน 
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาผู้สอนตามความเช่ียวชาญ ความพร้อม ความ
สนใจของผู้ สอนและเ พ่ือ ป้อง กันความ ซํ้าซ้อนของผู้ สอนในระหว่างการ จัดการเ รียนการสอน
(B.Sc.HP_58_5.2_1)รวมท้ังพิจารณาความเหมาะสมหากมีการเชิญอาจารย์พิเศษในรายวิชาที่ต้องการ

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชากําหนดผู้สอนและอาจารย์
พิเศษให้เหมาะสมกับหัวข้อระบุไว้ในตารางสอน (พิจารณา

ตามความเช่ียวชาญ ความพร้อม และความสนใจ) 

นําเสนอข้อมูลอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษต่อคกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

ติดต่อประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนและพิเศษ 

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ
ตามรายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4   

ประเมินอาจารย์ผู้สอนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 

•   นําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
•    พิจารณาระบบและกลไกการการกําหนดผู้สอน 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 ให้สอดคล้องกับคําอธิบาย
รายวิชา และเนินกรอบ TQF  ศตวรรษที ่21 และการบูรณาการพันธกิจด้านต่างๆ 

นําเสนอต่อคกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการกําหนดผู้สอน

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 
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เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของนิสิต รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสถาบันหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใน
การศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติงาน(B.Sc.HP_58_5.2_2)จากน้ันมอบหมายให้อาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชาจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 และเผยแพร่ก่อนเปิดภาคการศึกษา (B.Sc.HP_58_5.2_3)จากน้ัน
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่กําหนดไว้ ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ใหม่เพ่ิมขึ้น 2 คน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯได้ประชุมพิจารณาให้อาจารย์ใหม่สอนในหัวข้อที่มีความเช่ียวชาญ และเข้า
ร่วมสังเกตการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่สนใจและมอบหมายให้เป็นผู้สอนในปีการศึกษาถัดไป 
(B.Sc.HP_58_5.2_4), B.Sc.HP_58_5.2_5) 
 
มีการประเมินผลและปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการกําหนดผู้สอน 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนจะมีการประเมินอาจารย์ผู้สอน (B.Sc.HP_58_5.2_6) และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอนและทบทวนระบบและกลไกการ
กําหนดผู้สอน เห็นว่าควรปรับระบบและกลไกการกําหนดผู้สอนโดยเพ่ิมกระบวนการประเมินอาจารย์พิเศษ 
(B.Sc.HP_58_5.2_7)และนําผลการประเมินมาประกอบการกําหนดผู้สอนและการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป 
 
มีผลจากการปรับปรุงระบบและกลไกการกําหนดผู้สอน  
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ดําเนินตามระบบและกลไกที่ปรับปรุงโดยเพ่ิมการนําผลการประเมิน
ไปพิจารณากําหนดผู้สอนและอาจารย์พิเศษให้เหมาะสมกับรายวิชา ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนในปี
การศึกษา2558 พบว่าอาจารย์ผู้สอนได้รับการประเมินและมีระดับคะแนนเพ่ิมขึ้นจาก 4.03 เป็น มากกว่า 
4.29 จากคะแนนเต็ม5 (B.Sc.HP_58_5.2_8) 
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5.2.2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 
มีระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  มีระบบและกลไกการการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯมอบหมายให ้

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ
ตามรายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4   

ประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 

•   นําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
• พิจารณาระบบและกลไกการการการกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 ให้สอดคล้องกับคําอธิบาย
รายวิชา และเน้นกรอบ TQF  ศตวรรษที ่21 และการบูรณาการพันธกิจด้านต่างๆ 

นําเสนอต่อคกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้  

Yes 

Yes 

No 

No 

นําสง่ มคอ.3 และ มคอ.4 และเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะสหเวชศาสตร์
ก่อนเปิดภาคการศกึษา  
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มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กํากับดูแลให้มีการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ในแต่ละภาคการศึกษา  โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 โดยใช้ข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 และผลการประเมินรายวิชาของปีการศึกษา
ก่อนหน้าพิจารณาประกอบการจัดทํา จากน้ันอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชานําเสนอ มคอ.3 และ มคอ.4 ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือประชุมพิจารณารายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4  ให้ข้อเสนอแนะ
และปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน แผนการเรียนรู้ และการประเมินผลให้สอดคล้องตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (B.Sc.HP_58_5.2_9) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กํากับดูแลและติดตามให้มี
การจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา โดยมีการจัดการเรียนการสอน
ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา (B.Sc.HP_58_5.2_10) 
 
มีการประเมินผลและปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)   
 ในปีการศึกษา 2558 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนจะมีการประเมินรายวิชาโดยนิสิตและอาจารย์ และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเพ่ือทบทวนกระบวนการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู้หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการกํากับ 
ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2559เห็นว่าระบบที่มีอยู่เดิมมีประสิทธิภาพ สามารถ
จัดทําได้ตามกําหนด จึงมีมติให้ใช้ระบบที่มีอยู่เดิมในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้
(B.Sc.HP_58_5.2_11) 
 
มีผลจากการปรับปรุงระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) 
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯมีผลดําเนินการจัดทําและส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ได้ตรงตามเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดก่อนเปิดภาคการศึกษา (B.Sc.HP_58_5.2_12)  โดยทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผลคลอบคลุม มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในแต่ละรายวิชา 
 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมดังน้ี 
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มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนท่ี
เก่ียวข้องกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา 
2558 กําหนดให้มีการบูรณาการดังน้ี 
 - บูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรายวิชา สภ111 ระบบ
ร่างกายมนุษย์ โดยให้นิสิตสร้างจิตสํานึกด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยในเรื่องการแสดงความเคารพ ความ
กตัญญูกตเวฑิตา และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในการทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้มีพระคุณ โดยให้
นิสิตเข้าร่วมโครงการทําบุญอาจารย์ใหญ่ เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่อาจารย์ใหญ่ และปฏิบัติต่อ
อาจารย์ใหญ่และอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชา ระหว่างการเรียนการสอนด้วยความเคารพ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯมอบหมายให ้

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ
ตามรายละเอียดของ มคอ.3 และ มคอ.4   

ประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน 

•   นําเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
•   พิจารณาระบบและกลไกการการการกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.3 มคอ.4 ให้สอดคล้องกับคําอธิบาย
รายวิชา และเน้นกรอบ TQF  ศตวรรษที ่21 และการบูรณาการพันธกิจด้านต่างๆ 

นําเสนอต่อคกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการกํากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้  

Yes 

Yes 

No 

No 

นําสง่ มคอ.3 และ มคอ.4 และเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะสหเวชศาสตร์
ก่อนเปิดภาคการศกึษา  
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 - บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยในรายวิชา สภ 421 การส่งเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ โดยให้นิสิตประยุกต์ความรู้ในหัวข้อการค้นหางานวิจัยและมาใช้ในการพัฒนาโครงการวิจัยใน
รายวิชา สภ 451 การวิจัยด้านสุขภาพ   
 -บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคมในรายวิชา สภ442 การจัดการความรู้
ด้านสุขภาพ โดยให้นิสิตนําความรู้ในช้ันเรียนเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ ไปใช้ในการบริการวิชาการเพ่ือ
ร วบรวมความ คิด  ของกลุ่ ม เ ป้ าหมายและผู้ ร่ ว ม โค ร งก า รครอบค รั วสุ ขภาพ ดี  ชุ ม ชนมี สุ ข 
(B.Sc.HP_58_5.2_13)  
   
มีการประเมินผลและปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในปีการศึกษา 2558 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
การบริการวิชาการสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1. สภ111 ระบบร่างกายมนุษย์ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการโดยใช้แบบประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน และสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการดูแล
อาจารย์ใหญ่ ตลอดภาคการศึกษา B.Sc.HP_58_5.2_14 
 2. สภ421 การส่งเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการโดยใช้
แบบประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ (B.Sc.HP_58_5.2_15) 
 3. สภ442 การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการโดยใช้แบบประเมิน
บรรลุวัตถุประสงค์ของการบูรณาการ และความสําเร็จของการบูรณาการ (B.Sc.HP_58_5.2_16) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาความสําเร็จของการบูรณาการ และระบบและกลไกการบูร
ณาการกับภารกิจอ่ืนๆ เห็นว่าควรพิจารณาปรับปรุงรายวิชาที่บูรณาการ โดยเฉพาะการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม ควรพิจารณาร่วมกับโครงการบริการวิชาการของคณะในแต่ละปี 
เพ่ือให้มีความเป็นไปได้และเกิดประโยชน์สูงสุดจากการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ และ
กําหนดรายวิชาที่บูรณาการ ดังน้ี (B.Sc.HP_58_5.2_17) 

1. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย วิชา สภ421 การส่งเสริมสุขภาพอิงหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 

2. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม สภ226 โภชนาการเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

3. การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สภ122 การแพทย์
ทางเลือกและการรักษาเสริม 

 

 
มีผลจากการปรับปรุงระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯได้ปรับปรุงระบบและกลไกการบูรณาการโดยพิจารณารายวิชาใน
หลักสูตรที่มีความเหมาะสม พบว่าทําให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการบูรณาการ 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HP_58_5.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 9/ 2558วันที่ 9 

กรกฎาคม 2558 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 14/2558วันที่  11 
พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.1 

B.Sc.HP_58_5.2_2 รายช่ืออาจารย์พิเศษ และสถานที่ดูงาน 
B.Sc.HP_58_5.2_3 มคอ.3 และ มคอ.4 ปีการศึกษา 2558 ทุกรายวิชา 
B.Sc.HP_58_5.2_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 15/2558 

วันที่  1 ธันวาคม 2558 วาระที่ 1. เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ข้อ1.2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2559วันที่  9  
มีนาคม 2559 เวลา 13.30-16.30 วาระที่ 1. เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ ข้อ1.1 

B.Sc.HP_58_5.2_5 ตารางแสดงอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
B.Sc.HP_58_5.2_6 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนประจําปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HP_58_5.2_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ครั้งที่ 6/2559 

วันที่  9 มิถุนายน 2559  วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา ข้อ 4.6 พิจารณปรับปรุง
ระบบและกลไกการกําหนดผู้สอน 

B.Sc.HP_58_5.2_8 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนประจําปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HP_58_5.2_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 7/ 2558 วันที่ 25 

มิถุนายน 2558 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณาข้อ 4.1 การจัดทํา มคอ 3-4 ปี
การศึกษา 2558 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 8/ 2558 วันที่ 26 
มิถุนายน 2558 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณาข้อ 4.1 การจัดทํา มคอ 3-4 ปี
การศึกษา 2558 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 14/2558 วันที่  11 
พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณาข้อ 4.1 การจัดทํา มคอ 3-4 ปี
การศึกษา 2558 

B.Sc.HP_58_5.2_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 10/ 2558 วันที่ 13 
สิงหาคม 2558  วาระที่ 3. เรื่องสืบเน่ือง / ติดตาม ข้อ 3.1 , 3.2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 12/2558 วันที่  9  
ตุลาคม 2558 วาระที่ 3. เรื่องสืบเน่ือง / ติดตาม ข้อ 3.1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 14/2558 วันที่  11 
พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 3. เรื่องสืบเน่ือง / ติดตาม ข้อ 3.1 , 3.2, 3.3, 3.4 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 3/2559 วันที่  4  
เมษายน 2559 วาระที่ 3. เรื่องสืบเน่ือง / ติดตาม ข้อ 3.1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2559 วันที่  27 
พฤษภาคม 2559 วาระที่ 3. เรื่องสืบเน่ือง / ติดตาม ข้อ 3.1 , 3.2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ    ครั้งที่ 6/2559 วันที่  9 
มิถุนายน 2559วาระที่ 3. เรื่องสืบเน่ือง / ติดตาม ข้อ 3.1, 3.2 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หน้า 50 
 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HP_58_5.2_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2559 วันที่  27 

พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ4.7 พิจารณาทบทวนบระบบและ
กลไกการการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ 

B.Sc.HP_58_5.2_12 บันทึกข้อความเรื่องนําส่ง มคอ.3 และ มคอ.4   
B.Sc.HP_58_5.2_13 มคอ.3 รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
B.Sc.HP_58_5.2_14 รายงานผลการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา สภ111 ระบบร่างกายมนุษย์

และโครงการทําบุญอาจารย์ใหญ่ 
B.Sc.HP_58_5.2_15 รายงานผลการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสภ 421 การส่งเสริมสุขภาพ

อิงหลักฐานเชิงประจักษ์ กับการวิจัย 
B.Sc.HP_58_5.2_16 รายงานผลการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาสภ442 การจัดการความรู้

ด้านสุขภาพ  กับโครงการครอบครัวสุขภาพดี ชุมชนมีสุข 
B.Sc.HP_58_5.2_17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 6/2559 วันที่  9 

มิถุนายน 2559 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.1ความสําเร็จของการบูรณการ
และทบทวนระบบและกลไกการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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การประเมินผูเ้รียน (ตัวบง่ชีท้ี่ 5.3) 
5.3.1การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีระบบและกลไกการ 

 
 

ผู้ประสานงานรายวิชากําหนดวิธีการประเมินผู้เรียนให้เหมาะสมกับเน้ือหารายวิชา สอดคล้อง
กับแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) และกําหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 

นําเสนอผลการตัดสินผลการเรียนและผลการประเมิน
รายวิชา ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณาการ

ตัดสินผลการเรียนและการปรับปรุงรายวิชา 

บันทึกผลการตัดสินผลการเรียนลงในระบบ supreme 2004 

นําเสนอ มคอ.3 และ มคอ.4 ต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของวิธีการประเมินผลการเรียน การประเมินการสัมมนา การฝกึปฏิบัติงาน และ

จัดทําเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 

อาจารย์ประจําหลักสูตร  พิจารณาประเมินการจัดการเรียนการสอน ขอ้มูลปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับความทันสมัยของศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่น พรบ. วิชาชีพสาธารณสุข 

No 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนประชุม
พิจารณาร่วมกันก่อนนําเคร่ืองมือไปใช้ในการประเมินผู้เรียน  

และแจ้งให้ผู้เรยีนทราบถึงวิธีการประเมิน 

ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงและให้ข้อมูลป้อนกลับ 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.5  และ มคอ.6 

อาจารย์ประจําหลักสูตรจัดทาํ มคอ.7 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณาระบบการประเมินผู้เรียน 

จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการประเมินผู้เรียน 

กรรมการทวนสอบ
คัดเลือกรายวิชาร้อยละ 

25 เพ่ือทวนสอบ 

คณะกรรมการทวนสอบ
ตรวจสอบผลการให้คะแนน

กับข้อสอบ 

และประเมินอ่ืนๆ ข้อมลู
ความเห็นของคณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพ
หลักสูตรในปีทีผ่่านมา 

Yes 
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ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประเมินผลการเ รียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรฯ ดําเนินการตามระบบและกลไกที่วางไว้โดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชานําเสนอวิธีการ
ประเมินผลการเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการประเมินผล
การเรียน และจัดทําเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา (B.Sc.HP_58_5.3_1)และพิจารณาความ
เหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกรายวิชา 
โดยระบุรายละเอียดของการประเมินผลการเรียนไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4(B.Sc.HP_58_5.3_2)อาจารย์
ผู้สอนมีแจ้งวิธีการประเมินแก่ผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน ดําเนินการประเมินผลการเรียนตลอดภาค
การศึกษาตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 และแจ้งผลการเรียนให้นิสิตทราบเป็นระยะหลังจากมีการ
ประเมินผลการเรียน หลังจากสิ้นสุดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมคะแนนและ
ตัดสินผลการเรียน (ตัดเกรด) มีการดําเนินการทวนสอบผลการประเมินผู้เรียนโดยนําเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการบ ริหารหลักสูตรฯเ พ่ือ พิจารณาความถูก ต้อง เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ กํ าหนดไ ว้ 
(B.Sc.HP_58_5.3_3)จากน้ันอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาทําการบันทึกผลการเรียนลงระบบ supreme 
2004 ในปีการศึกษา 2558 น้ันหลักสูตรฯได้ดําเนินการส่งผลการเรียนเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยตามที่
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในทุกรายวิชา  
 
มีการประเมินผลและปรบัปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือพิจารณาการประเมินผลการเรียน 
รวมท้ังระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือพัฒนา
กระบวนการประเมินผลการเรียนให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  (B.Sc.HP_58_5.3_4)โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
แบบประเมินการสัมมนาให้ละเอียดขึ้น 
 
มีผลจากการปรับปรุงระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในปี 2558หลักสูตรได้ปรับปรุงระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้โดยให้อาจารย์ประชุมร่วมกัน
ก่อนไปใช้ในการประเมินนิสิต พบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อกระบวนการประเมิน และไม่มีข้อร้องเรียนเร่ือง
การประเมินผลการเรียน (B.Sc.HP_58_5.3_5) 
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5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพมีระบบและกลไกการตรวจสอบการ 

ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตดังน้ี 

 

ผู้ประสานงานรายวิชากําหนดวิธีการประเมินผู้เรียนให้เหมาะสมกับเน้ือหารายวิชา สอดคล้อง
กับแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) และกําหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 

นําเสนอผลการตัดสินผลการเรียนและผลการประเมิน
รายวิชา ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณาการ

ตัดสินผลการเรียนและการปรับปรุงรายวิชา 

บันทึกผลการตัดสินผลการเรียนลงในระบบ supreme 2004 

นําเสนอ มคอ.3 และ มคอ.4 ต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมของวิธีการประเมินผลการเรียน การประเมินการสัมมนา การฝกึปฏิบัติงาน และ

จัดทําเกณฑ์การตัดสินผลการเรียน 

อาจารย์ประจําหลักสูตร  พิจารณาประเมินการจัดการเรียนการสอน ขอ้มูลปัจจัยที่
เก่ียวข้องกับความทันสมัยของศาสตร์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่น พรบ. วิชาชีพสาธารณสุข 

No 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนประชุม
พิจารณาร่วมกันก่อนนําเคร่ืองมือไปใช้ในการประเมินผู้เรียน  

และแจ้งให้ผู้เรยีนทราบถึงวิธีการประเมิน 

ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงและให้ข้อมูลป้อนกลับ 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.5  และ มคอ.6 

อาจารย์ประจําหลักสูตรจัดทาํ มคอ.7 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯพิจารณาระบบการประเมินผู้เรียน 

จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการประเมินผู้เรียน 

กรรมการทวนสอบ
คัดเลือกรายวิชาร้อยละ 

25 เพ่ือทวนสอบ 

คณะกรรมการทวนสอบ
ตรวจสอบผลการให้คะแนน

กับข้อสอบ 

และประเมินอ่ืนๆ ข้อมลู
ความเห็นของคณะกรรมการ
ประเมินประกันคุณภาพ
หลักสูตรในปีทีผ่่านมา 

Yes 
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มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือคัดเลือกรายวิชาและดําเนินการทวนสอบรายวิชา 

จํานวน 22 รายวิชา จากจํานวนทั้งสิ้น 37 รายวิชา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.45 ของรายวิชาทั้งหมด
(B.Sc.HP_58_5.3_6) คณะกรรมการทวนดําเนินการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา ในปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรฯ ได้แก่ ข้อสอบภาคทฤษฎี แบบประเมินการสอบภาคปฏิบัติ  แบบประเมินการสัมมนา แบบสังเกต
พฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินการฝึกปฏิบัติงาน  

คณะกรรมการทวนสอบดําเนินการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล
การเรียนรู้ของรายวิชาพิจารณาความเหมาะสมของเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินกับลักษณะการจัดการเรียน
การสอน ความครอบคลุมเน้ือหาของเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ (B.Sc.HP_58_5.3_7) 
 
มีการประเมินผลและปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

คณะกรรมบริหารหลักสูตรฯ ประเมินผลการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยร่วมกัน
ประชุมพิจารณาผลการทวนสอบและทบทวนระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิตเห็นว่ามีระบบและกลไกที่เหมาะสมแล้ว จึงให้ใช้ระบบและกลไกเดิมต่อไป (B.Sc.HP_58_5.3_8) 
 
มีผลจากการปรับปรุงระบบและกลไกระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

การปรับปรุงระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยเพ่ิมการกําหนด
เกณฑ์การการคัดเลือกรายวิชาที่นํามาทวนสอบให้ชัดเจน และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่มีการ
ทวนสอบน้ัน ทําการสังเกตพฤติกรรมของนิสิตในระหว่างการเรียนการ ทําให้หลักสูตรมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตมากขึ้น 
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5.3.3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7) 
 
มีระบบและกลไกการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มีระบบและกลไกการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังน้ี 
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มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชานําเสนอผลการเรียนและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพ่ือพิจารณาและกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา (B.Sc.HP_58_5.3_9)อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชานําข้อมูลไปจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 
(B.Sc.HP_58_5.3_10)  อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยภายนอก ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์พิเศษ ประกอบกับรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6)  เพ่ือวางแผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา
ถัดไป และจัดทํารายงานผลการดําเนินของหลักสูตร (มคอ.7)(B.Sc.HP_58_5.3_11) 
 
มีการประเมินผลและปรับปรุง/พัฒนาระบบและกลไกการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประเมินผลระบบและกลไกการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร  โดยการประชุมพิจารณาทบทวนระบบและกลไกดังกล่าวเพ่ือให้มีความเหมาะสม 
คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าสามารถดําเนินการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมี
นโยบายจัดทํา มคอ. 7 ร่วมกับรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :SAR) จึงพิจารณา
จัดทําเอกสารไปพร้อมกัน โดยศึกษาตัวช้ีวัด และจัดระบบเก็บข้อมูลร่วมกัน (B.Sc.HP_58_5.3_12)   
 
มีผลจากการปรับปรุงระบบและกลไกการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 

ผลที่เกิดจากการใช้ระบบและกลไกการประเมินการเรียนและประเมินหลักสูตร คือ   หลักสูตรจัดทํา 
มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 เสร็จสิ้นตามกําหนดเวลา และมีข้อมูลที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอนในปีถัดไป 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HP_58_5.3_1 เกณฑ์ตัดสินผลการเรียนประจําปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HP_58_5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 9/ 2558วันที่ 9 

กรกฎาคม 2558 เวลาเวลา วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.2 เกณฑ์การตัดสินผล
การสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การสอบแก้ตัวประจําปีการศึกษา 2558 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 12/2558 
วันที่  9  ตุลาคม 2558 เวลา วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.1 การระบุสัดส่วน
การประเมินผลการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 14/2558 
วันที่  11 พฤศจิกายน 2558 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.1การจัดการศึกษา
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ประจําภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558     

B.Sc.HP_58_5.3_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 16/2558 
วันที่  28  ธันวาคม 2558 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 17/2558 วันที่  29  
ธันวาคม 2558 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.1  
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 5/2559 วันที่  27 
พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.3 

B.Sc.HP_58_5.3_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 5/2559 วันที่  27 
พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.8 พิจารณาระบบและกลไกการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

B.Sc.HP_58_5.3_5 ผลการประเมนิความพึงพอใจต่อการประเมินผลการเรียน 
B.Sc.HP_58_5.3_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  (ครั้งที่ 8/ 2558) 

วันที่ 26 มิถุนายน 2558  วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.4 การดําเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

B.Sc.HP_58_5.3_7 รายงานการทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
B.Sc.HP_58_5.3_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 6/2559  

วันที่  9 มิถุนายน 2559 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.5 ทบทวนระบบและกลไกการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

B.Sc.HP_58_5.3_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 17/2558  
วันที่  29  ธันวาคม 2558 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 5/2559  
วันที่  27 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.4 

B.Sc.HP_58_5.3_10 มคอ.5 และ มคอ.6 ปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HP_58_5.3_11 มคอ.7 ปีการศึกษา 2558 
B.Sc.HP_58_5.3_12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 8/2559 วันที่  30 มิถุนายน 

2559 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.4 การประเมินและปรับปรุงระบบและกลไกการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)  

ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนนิงาน 
 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มสีว่นร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมจํานวน16 
ครั้งในปีการศึกษา 2558 เพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน 

B.Sc.HP_58_5.4_1 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การส่งเสริมสุขภาพ ได้รับการรับทราบจาก 
สกอ. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โดยมี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 
2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

B.Sc.HP_58_5.4_2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา  
ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4  ใน 
ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 27 วิชา       
ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 25 วิชา  
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชา  
จํานวนการจัดทํา มคอ.3/มคอ.4 ผ่าน
ระบบ 
ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 27 วิชา       
ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 25 วิชา 
ภาคเรียนที่ 1/2558 มีรายละเอียดดังน้ี  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 5  วิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 22  วิชา 
(มีรายวิชา IP 1 รายวิชา) 
ภาคเรียนที่ 2/2558 โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 5 วิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน  18 วิชา 
หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน  2 วิชา 
(มีรายวิชา IP 1 รายวิชา) 
หลักสูตรฯดําเนินการเผยแพร่ขึ้นสู่เว็บไซต์
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ดังน้ี 

B.Sc.HP_58_5.4_3 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนนิงาน 
 

รายการหลักฐาน 

ภาคเรียนที่ 1/2558เผยแพร่เมื่อ 
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 
ภาคเรียนที่ 2/2558 เผยแพร่เมื่อ 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลั ก สู ต ร ไ ด้ จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5/
มคอ.6 ใน 
ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 27 วิชา  
ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 25 วิชา  
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที ่
2558 ครบทุกรายวิชา  
จํานวนการจัดทํา มคอ.5/มคอ.6 ผ่าน
ระบบ 
ภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 27วิชา      
ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 25วิชา 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ภาคเรียนที่ 1/2558 มีรายละเอียดดังน้ี  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 5  วิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 22  วิชา 
(มีรายวิชา IP 1 รายวิชา) 
ภาคเรียนที่ 2/2558 โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 5 วิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน  18 วิชา 
หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน  2 วิชา 
(มีรายวิชา IP 1 รายวิชา) 
หลักสูตรฯดําเนินการเผยแพร่ขึ้นสู่เว็บไซต์
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
ดังน้ี 
ภาคเรียนที่ 1/2558 เผยแพร่เมื่อ 
วันที่ 15 มกราคม 2559 
ภาคเรียนที่ 2/2558 เผยแพร่เมื่อ 
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 

B.Sc.HP_58_5.4_4 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

คณะกรรมการบริหารหลักหลักสูตรฯและ
อาจารย์ประจํ าหลักสูตรประชุมเ พ่ือ

B.Sc.HP_58_5.4_5 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนนิงาน 
 

รายการหลักฐาน 

ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา พิจารณาและมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
2558 โดยประชุมคร้ังที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 
30 มิถุนายน 2559 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การส่งเสริมสุขภาพ ได้ดําเนินการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4  ร้อยละ 59.45 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา  
โดยในปีการศึกษา 2558 ได้ดําเนินการ
ทวนสอบครบทุกรายวิชา การทวนสอบนั้น
ทําการทวนสอบจากการตรวจผลการ
ประเมินการเรียนรู้ของนิสิต  (การให้
คะแนน/เกรด)  ข้อสอบและรายงาน 

B.Sc.HP_58_5.4_6 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

หลักสูตรนําข้อมูลจาก มคอ7ปีการศึกษา 
2557มาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการ
สอน และจัดทํา มคอ3ปีการศึกษา 2558
โดยระบุเรื่องการปรับปรุงการสอนไว้ใน
หมวดที่ 7การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการของรายวิชาในหลักสูตร 

B.Sc.HP_58_5.4_7 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ใหม ่
จํานวน 2 คน  
ได้แก่ อาจารย์รัตน์ติพร โกสุวินทร์ และ
อาจารย์ ดร.อ้อมใจ แต้เจริญวิริยะกุล โดย
ทั้งสองท่านได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
จากประจําหลักสูตร  โดยผ่านการประชุม
คณะกรรรมการบริหารหลักสตูร  
ครั้งที่15/2558และคร้ังที2่/2559 

B.Sc.HP_58_5.4_8 

9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึง
ครั้ง 

อาจารย์ประจําสาขาวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ  
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

B.Sc.HP_58_5.4_9 



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หน้า 61 
 

ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนนิงาน 
 

รายการหลักฐาน 

10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

หลักสูตรฯมีบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน  ได้แก่ นายปกครอง แดนนอก 
โดยได้รับการสนับสนุนให้ เข้ารับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพโดยเข้า
ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
บริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ 

B.Sc.HP_58_5.4_10 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อ
คุณภาพหลักสูตร มีระดับคะแนน 4.19 
 

B.Sc.HP_58_5.4_11 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่มีระดับคะแนน 3.76 
 

B.Sc.HP_58_5.4_12 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 12  
จํานวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ดําเนนิการผ่าน 12  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มีการดําเนินงานร้อยละ 100ของตัวบ่งชี้ผล
การดําเนินงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 

ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ที่   ผลการดําเนนิงาน ระดับคณุภาพ 

ตัวบ่งช้ี  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 ดี 
ค่าเฉลี่ยผลการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 6 4 ดี 

 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 

6.1.1 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- มีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันพิจารณา
ผลการประเมนิรายวิชา ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน

จากนิสิต (ถ้ามี) เรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

นําผลการจัดการความรู้ในกระบวนการการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการและจัดทําแนวปฏิบัติที่ 

จัดทําข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาค

จัดการเรียนการสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมร่วมกันพิจารณาผลการประเมนิความ
พึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา
เสนอรายการวัสดุและงบประมาณ
จัดซื้อวัสดุให้เพียงพอในแต่ละ

เสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อ
คณะกรรมการคณะสหเวชศาสตร์ 

ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
หลักสูตรฯดําเนินงานการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ตามระบบท่ีวางไว้ โดยในปี 2558 ตาม

แผนงานที่ได้กําหนดไว้โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาร่วมกันถึงผลประเมินรายวิชา 
ข้อเสนอแนะของนิสิต และความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน (B.Sc.HP_58_6.1_1) เพ่ือวางแผนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมในแต่ละรายวิชาและมอบหมายให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาดําเนินการ
จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และวางแผนด้านงบประมาณในกรณีที่มีไม่เพียงพอ และบริหารจัดการให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอตลอดภาคการศึกษา (B.Sc.HP_58_6.1_2) หลักสูตรฯ ดําเนินการร่วมกับ
คณะในการจัดสรรห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพ่ือให้นิสิตและอาจารย์มีพ้ืนที่สําหรับการเรียนการสอน และ
การวิจัย มีการบริหารจัดการให้มีการใช้พ้ืนที่อย่างเพียงพอและไม่ซ้ําซ้อน โดยการควบคุมดูแลของผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายบริหาร โดยมีการดําเนินการใน 2 กรณี คือกรณีการใช้งานตามตารางสอน โดยอาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชาดําเนินการแจ้งให้นักวิชาการศึกษาทราบก่อนการเปิดภาคการศึกษาเพ่ือขอจัดสรรห้องให้
สอดคล้องกับตารางสอน(B.Sc.HP_58_6.1_3)และกรณีการขอใช้พ้ืนที่นอกเหนือจากตารางสอน ให้ติดต่อขอ
ใช้ห้องกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ซึ่งจะดําเนินการเสนอต่อผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารเม่ือพิจาณาอนุมัติจะแจ้ง
กลับให้ผู้ใช้งานทราบ (B.Sc.HP_58_6.1_4) 
จํานวนสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทีเ่พียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรฯมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลังสิ้นสุดการ
เรียนการสอนพบว่าความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเพียงพอและเหมาะสม มี
ระดับคะแนน 4.25 (B.Sc.HP_58_6.1_5) และความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความ
เพียงพอและเหมาะสมท่ีระดับคะแนน 3.68 และมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(B.Sc.HP_58_6.1_6) 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนสิิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะด้านการจัดสรรสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของนิสิตและคณาจารย์และเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทุกรายวิชา (B.Sc.HP_58_6.1_7) และมอบหมายให้อาจารย์ผู้ประสานงานนําไป
ผนวกไว้ใน มคอ.3 ในปีการศึกษา 2559เพ่ือเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อไป 
นอกจากน้ีหลักสูตรฯ ได้เสนอข้อมูลข้อเสนอแนะของนิสิตและอาจารย์ต่อคณะกรรมการประจําคณะสหเวช
ศาสตร์ผ่านคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตเพ่ือพิจารณาจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านอ่ืนๆ ที่ต้อง
ดําเนินการโดยคณะสหเวชศาสตร์ (B.Sc.HP_58_6.1_8) 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HP_58_6.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 17/2558 วันที่  29  

ธันวาคม 2558 วาระที่ 4. เรือ่งพิจารณา ข้อ 4.2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 5/2559 วันที่  27 
พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.4 

B.Sc.HP_58_6.1_2 เอกสารประมวลการสอนรายวิชาที่แสดงการวางแผนจัดสรรสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ตามตารางสอน 

B.Sc.HP_58_6.1_3 ตารางแสดงการจัดสรรห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องวิจัย คณะสหเวช
ศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 

B.Sc.HP_58_6.1_4 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนคณะสหเวชศาสตร์ 
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รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.HP_58_6.1_5 ผลการประเมนิความพึงพอใจต่อหลักสูตรของอาจารย์ 
B.Sc.HP_58_6.1_6 ผลการประเมนิสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสขุภาพ    

ปีการศึกษา2558 
B.Sc.HP_58_6.1_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 17/2558วันที่  29  

ธันวาคม 2558วาระที่ 4. เรือ่งพิจารณา ข้อ 4.2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  ครั้งที่ 6/2559 วันที่  9 
มิถุนายน 2559 วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา ข้อ 4.7 

B.Sc.HP_58_6.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสหเวชศาสตร์ ครั้งที่  8/2559 
วันที่ 10 มิถุนายน 2559  วาระที่ 4. เรื่องพิจารณา  ข้อ 4.7 วาระพิจารณาผล
การประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่กการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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หมวดที่ 5  
แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหนา้ของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ี 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน/เหตุผลที่
ไม่สามารถดําเนินการไดส้ําเร็จ 

โครงการพัฒนาระบบ
อาจารย์พ่ีเลี้ยงสาขา
การส่งเสริมสุขภาพ 

19 พฤษภาคม 2559 อาจารย์ ดร. ศิริกุล ดําเนินการสําเร็จโดยปรับการ
ดําเนินงานเป็นกิจกรรมช้ีแจงการ
ปฏิบัติด้านต่างๆในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

โครงการประชุม
วิชาการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

31 พฤษภาคม 2559 อาจารย์ ดร. พิมลพร ดําเนินการสําเร็จโดยปรับรูปแบบ
เป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน
ช่ือโครงการอบรมวิชาการและ
พัฒนาแหล่งฝกึปฏิบัติงานการ
ส่งเสริมสุขภาพ: รู้จักองค์กรด้วย
เครื่องมือ SWOT  

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสตูร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)  

ไม่ม ี
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
สภ 241     ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านสุขภาพ 1 เพ่ิมการฝึกปฏิบัติในหัวข้อไวยากรณ์เพ่ือให้นิสิต

มีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น 
สภ 452     ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ 1 เพ่ิมหัวข้อระบบงานสารบรรณในการฝึกปฏิบัติงาน 
สภ 453     ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ 2เพ่ิมหัวข้อ Before and after action review 
สภ 223 การส่งเสริมสุขภาพตามวัยเพ่ิมหัวข้อเน้ือหาการเขียนโครงการ 
สภ 322 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ิมหัวข้อฝึกปฏิบัติการหนีไฟ 

3. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)  
ไม่ม ี

4. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 

ไม่ม ี
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แผนปฏิบัติการใหม่สาํหรับปี 2559 
 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการอาจารย์พ่ีเลี้ยงสาขาการส่งเสริม
สุขภาพ 

พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปะการัง 

โครงการประชุมวิชาการด้านการส่งเสริม
สุขภาพ 

พฤษภาคม 2560 อาจารย์ ดร.ศิริกุล 
อาจารย์ภัทธกร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรอืสาระท่ีได้รับการ
เสนอแนะจากผู้ประเมินอิสระ 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อขอ้คิดเหน็หรือ
สาระที่ได้รับการเสนอแนะ 

การนําไปดําเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

 
- ควรเปิดรับคณาจารย์เพ่ิมเติม 
- ควรจัดทําแผนพัฒนาตําแหน่งวิชาการ
และคุณวุฒิ 
- ควรสนับสนุนให้อาจารย์มีโอกาส
พัฒนางานวิจัยในศาสตร์ของการส่งเสริม
สุขภาพมากขึ้น 
- สร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกับสถาบันอ่ืน
หรือบุคลากรทีม่ีความเช่ียวชาญใน
ศาสตร์ที่ใกล้เคยีงกัน เพ่ือสร้างสรรค์
งานวิจัยที่มีคุณภาพและมีโอกาสได้รับ
ทุนสนับสนุนจากภายนอกมากข้ึน 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ เห็นด้วยใน
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน
อิสระ 

จัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มผีลการประเมินตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ดังน้ี 
 
ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ  

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.38 ดีมาก 2 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 3 4.00 ดี 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 4 3.44 ดี 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 5 4.25 ดีมาก 4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี 1 ตัวบ่งช้ี 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ

ทุกองค์ประกอบ 
4.01 ดีมาก 13 ตัวบ่งชี ้

 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนน 
เฉลี่ย 

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

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 3.76, 5.00 4.38 ดีมาก 
3 3 4.00, 5.00, 3.00 - - 4.00 ดี 
4 3 4.00, 3.33, 3.00 - - 3.44 ดี 

5 4 4.00 4.00, 4.00, 5.00 - 4.25 ดีมาก 

6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน    4.01 ดีมาก 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
1.หลักสูตรฯผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบในระดับดีมาก 

จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์
และนิสิตเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดี 

2.บัณฑิตปริญญาตรีได้งานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระได้ในอัตราสูงถึงร้อยละ 100 

วิเคราะห์การได้งานทําของบัณฑิต ลักษณะงานของ
บัณฑิตเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.บัณฑิตที่ทักษะทางปัญญาในระดับปานกลาง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ

ทางปัญญา 
 
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต  

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
1.มีระบบการส่งเสริมและพัฒนานิสิตทั้งในระดับ
หลักสูตรโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและใน
ระดับคณะ 

-จัดกิจกรรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
อาจารย์และนิสิตเพ่ือสร้างแนวปฏิบัติที่ดี 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1.นิสิตมีอัตราการลาออกค่อนข้างสูง -ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครเรียนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน

เพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าศึกษา 
 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
1.อาจารย์มีความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการ
สอนให้หลากหลาย 

-ส่งเสริมให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ 

1.อาจารย์ในสาขามีจํานวนน้อย แต่สามารถบริหาร
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผล
การประเมินอาจารย์อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกท่าน 

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1.อาจารย์ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ -จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

-จัดทําโครงการอาจารย์พ่ีเลี้ยง 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 

1.หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย 
และมีความทันสมัย สามารถพัฒนานิสิตได้เหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

- ส่งเสริมให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ผ่านรายวิชาในหลักสูตรและให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงการของฝ่ายกิจการนิสิต 

2.หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่มี 
การฝึกปฎิบัติในชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตมีการทําวิจัยในประเด็น
ปัญหาสุขภาพของชุมชน  อีกทั้งขยายผลการนําวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ 
- ส่งเสริมอาจารย์และนิสิตจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
แก่ประชาชน 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1.หัวข้อการสอน  บางรายวิชา  จํา เ ป็นต้องใ ช้
ประสบการณ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้นิสิต  

-สนับสนุนให้อาจารย์ไปเพ่ิมพูนประสบการณ์ในด้านที่
ยังขาด 
-มีการเชิญอาจารย์พิเศษที่เช่ียวชาญมาช่วยสอน 

2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินเพ่ือนนิสิตร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอนน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

- สนับสนุนให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันคัดเลือก
เครื่องมือหรือรูปแบบในการประเมินผลการเรียนและ
ร่วมประเมินผลการเรียน 
- สนับสนุนให้มีการคืนข้อมูลผลการประเมินกลับแก่
ผู้เรียน 

 
องค์ประกอบที่ 6สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
1.ขาดการแจ้งข้อมูลการพัฒนาสิ่งสนับการเรียนรู้ให้
นิสิตทราบ 

2. ควรมีหลากหลายช่องทางให้นิสิตสามารถ แจ้ง
ความประสงค์ต่างๆ ในเร่ืองของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

-ให้อาจารย์ช้ีแจงการพัฒนาสิ่งสนับการเรียนรู้ให้นิสิต
ทราบในการปฐมนิเทศ 

-เพ่ิมช่องทางให้นิสิตสามารถแจ้งความประสงค์ต่างๆ 
ในเร่ืองของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต 
เช่น Facebook หรือLine group ของนิสิตในแต่ละ
ช้ันปี 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการดําเนินการจริง 
ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลกัสูตรน้ีเพียงหลักสูตรเดียว โดยไมไ่ด้ประจําหลกัสูตรอ่ืนๆ อีก 

 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 1: อาจารย์ ดร.พิมลพร  เชาวน์ไวพจน์                                                   
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 2: อาจารย์ ดร.ปะการัง  คําไกร                                                           
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 3: อาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  อยู่ยงสะถิต                                                      
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 4: อาจารย์ ดร.อภิสรา  โสมทัศน์                                                         
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 5: อาจารย์ ดร.ศิริกุล  ธรรมจิตรสกุล                                                     
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 
 
เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.ปะการัง  คําไกร(รักษาการหัวหน้าสาขาวิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
 
เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ รัมภา บุญสินสขุ (คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลกัสูตร 
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สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

HP121 1/2558 14 14 17 8 2 - 1 1 - - - - - - 4 61 56 
HP122 1/2558 5 32 19 - - - - 1 - - - - - - 4 61 56 
HP131 1/2558 9 11 17 8 11 - - 1 - - - - - - 4 61 56 
HP211 1/2558 2 2 5 2 3 2 - - - - - - - - - 16 16 
HP212 1/2558 2 3 2 4 2 3 - - - - - - - - - 16 16 
HP221 1/2558 3 2 7 4 - - - - - - - - - - - 16 16 
HP222 1/2558 1 1 6 5 3 - - - - - - - - - - 16 16 
HP231 1/2558 1 6 4 2 3 - - - - - - - - - - 16 16 
HP241 1/2558 7 5 1 3 - - - - - - - - - - - 16 16 
HP321 1/2558 5 16 5 1 - - - - - - - - - - - 27 27 
HP331 1/2558 6 9 8 1 2 1 - - - - - - - - - 27 27 
HP332 1/2558 1 3 13 5 3 1 1 - - - - - - - - 27 27 
HP334 1/2558 1 7 5 7 5 2 - - - - - - - - - 27 27 
HP342 1/2558 6 10 4 5 2 - - - - - - - - - - 27 27 
HP352 1/2558 6 8 3 5 - 5 - - - - - - - - - 27 27 
HP421 1/2558 16 14 3 - - - - - - - - - - - - 33 33 
HP422 1/2558 5 11 11 4 2 - - - - - - - - - - 33 33 
HP441 1/2558 9 22 2 - - - - - - - - - - - - 33 33 
HP443 1/2558 2 8 10 10 3 - - - - - - - - - - 33 33 
HP451 1/2558 - - - - - - - - - 33 - - - - - 33 33 
HP452 1/2558 28 5 - - - - - - - - - - - - - 33 33 
PY100 1/2558 - - 5 21 26 5 1 3 - - - - - - - 61 58 
SWU112 1/2558 4 25 21 5 1 - - 2 - - - - - - 3 61 56 
SWU121 1/2558 1 12 37 8 - - - 3 - - - - - - - 61 58 
SWU151 1/2558 19 36 - - - 1 - - - - - - - - 4 60 56 
SWU252 1/2558 2 9 4 1 - - - - - - - - - - - 16 16 
SWU371 1/2558 15 9 1 1 1 - - - - - - - - - - 27 27 
HP111 2/2558 7 12 13 16 3 - - - 2 - - - - - - 53 53 
HP141 2/2558 48 6 1 - - - - - - - - - - - - 55 55 
HP223 2/2558 2 6 5 2 - - - - - - - - - - - 15 15 
HP224 2/2558 1 1 8 3 2 - - - - - - - - - - 15 15 
HP225 2/2558 8 6 1 - - - - - - - - - - - - 15 15 
HP226 2/2558 2 4 4 3 2 - - - - - - - - - - 15 15 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

HP242 2/2558 3 5 1 5 1 - - - - - - - - - - 15 15 
HP322 2/2558 5 11 7 1 2 - - - - - - - - - - 26 26 
HP333 2/2558 7 18 1 - - - - - - - - - - - - 26 26 
HP341 2/2558 14 10 2 - - - - - - - - - - - - 26 26 
HP343 2/2558 7 4 11 4 - - - - - - - - - - - 26 26 
HP351 2/2558 1 3 11 7 2 1 1 - - - - - - - - 26 26 
HP431 2/2558 23 6 4 - - - - - - - - - - - - 33 33 
HP442 2/2558 4 10 8 5 6 - - - - - - - - - - 33 33 
HP451 2/2558 33 - - - - - - - - - - - - - - 33 33 
HP453 2/2558 28 5 - - - - - - - - - - - - - 33 33 
CH101 2/2558 1 2 2 2 5 17 20 6 - - - - - - - 55 49 
CH191 2/2558 10 15 23 7 - - - - - - - - - - - 55 55 
SWU122 2/2558 4 8 28 10 3 2 - - - - - - - - - 55 55 
SWU141 2/2558 19 32 3 - - - - 1 - - - - - - - 55 54 
SWU145 2/2558 50 4 - - - - - - - - - - - - - 54 54 
SWU251 2/2558 14 1 - - - - - - - - - - - - - 15 15 
SWU351 2/2558 10 15 1 - - - - - - - - - - - - 26 26 
SWU374 2/2558 33 - - - - - - - - - - - - - - 33 33 
PMD101 2/2558 7 5 3 - - - - - - - - - - - -  15 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ทาํใหผ้ิดปกติ มาตรการแก้ไข 

CH101 2/2558 นิสิตมีผลการ
เรียนตํ่าเป็น
ส่านใหญ ่

สอบถามนิสิตและ
อาจารย์ผู้สอน 

เน้ือหาเข้าใจยาก 
และเป็นการเรียน

ทางไกล เป็นอุปสรรค
ต่อการส่อสาร   

จัดกลุ่มทบทวนการเรียน
โดยให้รุ่นพ่ีช่วยแนะนํา 

 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  
  ไม่มี  
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
  ไม่มี 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
รหัส ชื่อวิชา ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมิน

โดยนิสิต 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
HP121 แนวคดิการส่งเสริมสขุภาพ 1/2558   1. ปรับรูปแบบและหัวข้อการสัมมนาให้มีความหลากหลาย 

HP122 การแพทย์ทางเลือกและการ
รักษาเสริม 

1/2558   1. ปรับสถานที่ศึกษาดูงานให้สอดคล้องกับหัวข้อที่
กําหนดให้ 
2. ปรับจากการจัดโครงการเป็นการจัดนิทรรศการ 
3. เปลี่ยนหัวข้อจากไทเก๊กเป็นโยคะ 

HP131 สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม 1/2558   1. ปรับหัวข้อการสัมมนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 

HP211 พยาธิสรีรวิทยาเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ 

1/2558   1. แนะนําสื่อ VDO ให้นิสิตศกึษาเพ่ิมเติม 
2. เพ่ิมหัวข้อการสัมมนาเกี่ยวกับตัวอย่างโรคในแต่ละระบบ
ให้มากขึ้น 

HP212 ชีวเคมีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 1/2558   1. ปรับเอกสารให้มีคําบรรยายภาษาไทยเพ่ิมเติม 

HP221 การส่งเสริมสุขภาพ 1/2558   1. เปลี่ยนสถานที่ศึกษาดูงานให้เหมาะสมกับเน้ือหารายวิชา
มากขึ้น 
2. ให้เอกสารประกอบการเรียนการสอนก่อนทําการเรียน
การสอน 

HP222 การส่งเสริมสุขภาพจติ 1/2558   1. ปรับเพ่ิมหัวข้อสัมมนา 
2. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาติดต่อประสานงานกับ
อาจารย์ผู้สอนเรื่องเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

HP231 พฤติกรรมทางสุขภาพ 1/2558   1. เพ่ิมการสัมมนาที่มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎี 
2. ให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงภาพรวมของรายวิชาในช่ัวโมงแรก
ของการเรียนการสอน 
3. ปรับอาจารย์ผู้สอนใหม่ เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนลาออก 

HP241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านสุขภาพ 1 

1/2558   1. เพ่ิมการฝึกปฏิบัติในหัวข้อไวยากรณ์เพ่ือให้นิสิตมีส่วน
ร่วมในการเรียนมากข้ึน 

HP321 การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุและ
คนพิการ 

1/2558   1. ปรับช่ัวโมงการสัมมนากฎหมายผู้สูงอายุและคนพิการ 
2. ปรับกิจกรรมการประเมินตามหลัก universal design 
3. ในหัวข้อการดูแลสุขภาพสว่นบุคคล ทักษะการช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุด้านกิจวัตรประจําวันและการเคลือ่นไหวโดยให้
นิสิตได้ฝึกทักษะกับเพ่ือนนิสิตนอกห้องเรียน 

HP331 สังคมวิทยาสุขภาพ 1/2558   1. ปรับอาจารย์ผู้สอนใหม่ เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนลาออก 
HP332 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพ่ือ
การส่งเสริมสุขภาพ 

1/2558   1. ปรับอาจารย์ผู้สอนใหม่ เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนลาออก 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
HP334 นโยบายและการวางแผนงาน
สาธารณสุข 

1/2558   1. ให้เอกสารประกอบการเรียนการสอนก่อนทําการเรียน
การสอน 

HP342 การจัดการงานสุขภาพ 1/2558   1. เปลี่ยนสถานที่ศึกษาดูงานในหัวข้อการประกันคุณภาพ
งานสาธารณสุข 

HP352 ชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

1/2558   1. ให้นิสิตศึกษาเอกสารการสอนก่อนเข้าเรียน 

HP421 การส่งเสริมสุขภาพอิงหลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

1/2558   1. ปรับเน้ือหาการสืบค้นงานวิจัยโดยเริ่มจากภาษาไทย
ก่อนภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ิมฐานข้อมูลในการสืบคน้งานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
3. เพ่ิมเวลาในการฝึกปฏิบัติการสร้างโปรแกรมการส่งเสริม
สุขภาพอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ 

HP422 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาวะ 1/2558   1. เพ่ิมช่ัวโมงการสอบปฏิบัติให้เหมาะสม  
HP441 การช้ีแนะด้านสุขภาพ 1/2558   ไม่ม ี
HP443 เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
สุขภาพ 

1/2558   1. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบเน้ือหาและลดความซ้ําซ้อน 

HP451 การวิจัยด้านสุขภาพ 1/2558   1. เพ่ิมเน้ือหาเกี่ยวกับการอ่านงานวิจัย 
HP452 ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ 1 1/2558   1. ฝึกปฏิบัติใน สสจ. สสอ. โดยขยายพ้ืนที่ ไปในตะวันออก 

และตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. จัดประชุมคณาจารย์ร่วมกันเพ่ือทําความเข้าใจกับ
รูปแบบการฝึก และการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน 

PY100 ฟิสิกสท์ั่วไป 1/2558   ไม่ม ี
SWU112 วรรณกรรมไทยปรทิรรศน์ 1/2558   1.ปรับเพ่ิมลดบางหัวข้อในแผนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับ

คําอธิบายรายวิชาและความสนใจของผู้เรียน โดยเน้น
กิจกรรมเป็นการดึงความรู้มาใช้ในเชิงบูรณาการให้มากขึ้น 

SWU121 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 

1/2558   1.ปรับปรุงเน้ือหาในส่วนบรรยายให้มีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาเรียนและส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้ผ่านการ
ทําโครงงาน (Project base learning)มากขึ้นเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการเรยีนรู้ทักษะภาษาอังกฤษให้มากข้ึน 

SWU151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนา
มนุษย์ 

1/2558   1.ปรับกิจกรรมมันสมองโดยเพ่ิมการติดตามงาน 
2.จัดหาสื่อที่มคีวามหลากหลาย 

SWU252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 1/2558   1.นําผลจากการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางพัฒนา 
2.จัดสัมมนา/ประชุมทีมผู้สอนเพ่ือปรับปรุงการสอน 
3.วางแผนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพ่ือสร้าง
ประสิทธิผลของรายวิชาให้ดีขึ้น 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
SWU371 ความคิดสร้างสรรค์กับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1/2558   1.พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน 
2.จัดนิทรรศการร่วมกับงานกิจกรรมของสาํนักนวัตกรรม
การเรียนรู้ 

CH101 เคมีพ้ืนฐาน 2/2558   1.ประชุมผู้สอนเพ่ือพิจารณาปรับปรุงเน้ือหา/จํานวนช่ัวโมง
ตามแผนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

CH191 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 2/2558   1. brief sheet ให้เข้าใจง่ายขึ้นและเพ่ิมเติมการจัดการของ
เสียจากการทดลอง 

SWU122 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 

2/2558   1.ปรับปรุงเน้ือหาในส่วนบรรยายให้มีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลาเรียนและส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้ผ่านการ
ทําโครงงาน (Project base learning) มากขึ้นเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการเรยีนรู้ทักษะภาษาอังกฤษให้มากข้ึน 

SWU141 ทักษะการรู้สารสนเทศ 2/2558   1.ปรับปรุงอุปกรณ์การสอนในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 
2. จัดหาสื่อประกอบการสอนที่น่าสนใจและตรงกับเน้ือหา 
3.ปรับปรุงเอกสารประกอบการสอน 
4.กําหนดข้อตกลงร่วมกันในการประเมินผลการเรียน 
5.พัฒนาเกณฑ์การประเมินในส่วนของข้อสอบอัตนัย 
6.พัฒนาเกณฑ์การประเมินโครงการให้มีความชัดเจน 

SWU145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิง
สร้างสรรค์ 

2/2558   1.คณะพลศึกษา ได้มีการเสนอปรับปรุงรายวิชาตามท่ีสํานัก
นวัตกรรมการเรียนรู้แจ้งให้เสนอรายวิชาเพ่ือปรับปรุง
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ใหม้ีความทันสมยัและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียนมากย่ิงขึ้น โดยมอบหมายให้
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการชุมชน เป็นผู้
ประสานงานการดําเนินการกับสํานักนวัตกรรมการเรียนรู้  
2. เน้นการปฏิบัติให้มากขึ้นในทุกเน้ือหา เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริงและสามารถนาความรู้และทักษะไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจําวัน 

SWU251 มนุษย์กับสังคม 2/2558   1.เพ่ิมการเปรียบเทียบกรณีศึกษาเกษตรกรรมใน
ต่างประเทศผ่าน Youtube โดยใช้คําค้นหาว่า agriculture 
2.ปรับวิธีการสอนเรื่อง ASEAN โดยให้นิสิตแต่ละกลุ่มเลือก
วีดีทัศน์ 1 เรื่องจากรายการ ASEAN beyond จากน้ันสรปุ
ความรู้ที่ได้เพ่ือนํามาแลกเปลี่ยนในช้ันเรียนโดยใช้วิธีการ
เรียนรู้แบบ Jigsaw 
3.ปรับการเรียนเรื่องการเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์เป็นการ
เรียนรู้แบบ Think Pair Share 

SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2/2558   1.ตัดวีดีทัศน์เรื่องการแต่งกายและอัตลักษณ์ มศว นิสิต 8 
ประการ เน่ืองจากข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
SWU374 สัมมาชีพชุมชน 2/2558   - 
PMD101 ยาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และ
เครื่องสําอางค์ 

2/2558   - 

HP111 ระบบร่างกายมนุษย์ 2/2558   แนะนําหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดเพ่ือให้นิสิตได้ศึกษา
เพ่ิมเติมด้วยตนเอง 

HP141 สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ 

2/2558   1.ปรับกิจกรรมการสอนโดยลดจํานวนคร้ังของการสัมมนา  
2.ประสานงานกับอาจารย์พิเศษเพ่ือขอเอกสารประกอบการ
สอน 
3.ให้นิสิตลงโปรแกรมให้เรียบร้อยก่อนการทําการเรียน 
การสอน 
4.ปรับลักษณะของกิจกรรมและช้ินงานให้เหมาะสมกับ
ระยะเวลาในช่ัวโมงฝึกปฏิบัติ 

HP223 การส่งเสริมสุขภาพตามวัย 2/2558   1.ปรับสัดส่วนการให้คะแนนกิจกรรมโดยคาํนึงถึงความยาก
ง่ายของช้ินงาน 
2.ช้ีแจงรายละเอียดของช้ินงานและกิจกรรม สัดส่วนการให้
คะแนน 
3.เพ่ิมเน้ือหาการเขียนโครงการ 
4.ปรับลดจํานวนช้ินงาน 

HP224 การป้องกันและควบคุมโรค 2/2558   1.เพ่ิมตัวอย่างและภาพประกอบการเรียนการสอน 
2.ปรับเน้ือหาการเรียนการสอนให้มีความต่อเน่ืองและไม่
ซ้ําซ้อน 

HP225 การปฐมพยาบาลและการดูแล
สุขภาพเบ้ืองต้น 

2/2558   1.ปรับลดหัวข้อการสอนเพ่ือให้มีเวลาฝึกปฏิบัติมากขึ้น 

HP226 โภชนาการเพ่ือการส่งเสริม
สุขภาพ 

2/2558   1.ปรับให้มีการทํารายงานเพ่ือนิสิตได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองนอกเวลาเรียน 
2.ปรับเน้ือหาข้อสอบให้สอดคล้องกับช่ัวโมงสอบ 

HP242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านสุขภาพ 2 

2/2558   1.ช้ีแจงกําหนดส่งงานล่วงหน้าและกําหนดสัดส่วนคะแนน 
2.ฝึกคําศัพท์โภชนาการในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

HP322 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 

2/2558   1.เพ่ิมหัวข้อฝกึปฏิบัติการหนีไฟ 
2.เพ่ิมสถานทีก่ารศึกษาดูงาน 
3.ปรับจํานวนหัวข้อที่สอบให้เท่ากันในการสอบกลางภาค 
ปลายภาค และการสอบย่อย 
4.ส่งเอกสารประกอบการสอนก่อนการเรียน 

HP333 การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบ
องค์รวม 

2/2558   1.เพ่ิมตัวอย่างเครื่องมือ 7 ช้ิน 
2.วางแผนจัดการเรียนการสอนร่วมกับวิชาทักษะการสื่อสาร
เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนิสิต 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
3.ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ฝึกปฏิบัติเป็นระยะเวลา 
1 สัปดาห์ 

HP341 ทักษะการสื่อสารเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

2/2558   1.เพ่ิมการฝึกปฏิบัติงานหัวข้อการซักประวัติในแหล่งฝึกอ่ืน 
เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล โรงพยาบาลอําเภอ 
2.เพ่ิมสื่อการสอน เช่น วีดีโอ เพ่ือให้นิสิตเข้าใจมากย่ิงขึ้น 

HP343 การตลาดสังคม 2/2558   1.วางแผนการสอนร่วมกับอาจารย์พิเศษเพ่ือให้มีเน้ือหาที่
บูรณาการกับการส่งเสริมสุขภาพมากข้ึน 
2.เพ่ิมตัวอย่างการตลาดสังคม และอ่านงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

HP351 ระบาดวิทยา 2/2558   1.ปรับข้อสอบการอ่านงานวิจัยภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถ
วัดความรู้ทางระบาดวิทยาได้ชัดเจน แก้ปัญหานิสิตมี
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี 
2.ปรับลดช้ินงานโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับเวลาเรียน 

HP431 จรรยาบรรณ จริยธรรมและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
สุขภาพ 

2/2558   1.ปรับรูปแบบการสัมมนาให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 

HP442 การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ 2/2558   1.เน้ือหาการเรียนการสอนมีความเหมาะสมแล้ว 
HP451 การวิจัยด้านสุขภาพ 2/2558   1.จัดรูปแบบการส่งงานให้มีสอบเพ่ือให้สอดคล้องกับ 

หน่วยกิตของรายวิชา   
2.ปรับสัดส่วนการให้คะแนน เช่น รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
การสอบนําเสนอ 

HP453 ปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพ 2 2/2558   1. เพ่ิมแหล่งฝกึปฏิบัติงาน เช่น สถานประกอบการ 
2. จัดทําคู่มือการฝึกปฏิบัติงานด้านหัตถการ 
3. เพ่ิมหัวข้อ Before and after action review 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ผลการประเมนิคุณภาพการสอนในปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับดี นิสติต้องการสื่อการสอนที่

สามารถเรียนรูเ้พ่ิมเติมด้วยตนเอง 
 
ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ห ลั ก สู ต ร ฯ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณธรรม  จริ ยธรรม   ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบในระดับดีมาก 

- 

ความรู้ มีการเพ่ิมหัวข้อการสอนในบาง
ราย วิชา ใ ห้มี เ น้ื อหาทั นสมั ย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

อาจารย์ผู้ประสานวิเคราะห์
ข้อมูลและจัดทํา มคอ.3 

ทักษะทางปัญญา มีทักษะทางปัญญาในระดับ 
ปานกลาง 
 

จัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
ทักษะทางปัญญาให้สอดคล้อง
กับธรรมชาติรายวิชา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

นิสิตยังไม่ได้เรียนรู้บทบาทของ
ตนเองในการทํางานกลุ่มและการ
เรียนการสอน 

สอดแทรกบทบาทหน้าที่ให้กับ
นิสิตระหว่างการเรียนการสอน 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ควรพัฒนาการเรียนการสอนให้
มุ่ ง เ น้นสู่ ทั กษะการเรี ยนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 

ในทุกรายวิชาควรเพ่ิมกิจกรรม
เพ่ือให้นิสิตพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนนิงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 33 คน   
2 จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 13 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 48.94/3.76 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 43.33 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปรญิญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 
5 จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 28 คน   
6 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 29 คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 

ปี 
100 ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ปีเทียบคะแนนเต็ม 5 

5 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปรญิญาโท)ผลงานของนิสิตและผู้สาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

9 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมด  คน   
ระดับคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
(0.10) 

 ช้ิน   

11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

 ช้ิน   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบัน
นําเสนอสภาอนุมัติตามประกาศก.พ.อ.   (0.40) 

 ช้ิน   

14 จํานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  ช้ิน   
15 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 
 ช้ิน   

16 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศก.พ.อ.(0.80) 

 ช้ิน   

17 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 ช้ิน   

18 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 ช้ิน   

19 จํานวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ช้ิน   
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20 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ  นํ้าหนัก   
ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะ
หน่ึงหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
23 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ช้ิน   
24 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 
 ช้ิน   

25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 ช้ิน   

26 ผลรวมค่านํ้าหนักงานสร้างสรรค์  นํ้าหนัก   
27 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  นํ้าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก)ผลงานของนสิิตและผู้สาํเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอกทีไ่ด้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด  คน   
ระดับคณุภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูลแต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ี
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
     

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมลูระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ    นํ้าหนัก   

ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะ   ช้ิน   
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หน่ึงหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ช้ิน   
42 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 
  ช้ิน   

43 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน / 
นานาชาติ(1.00) 

  ช้ิน   

44 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ    นํ้าหนัก   
45 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    นํ้าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอก

เทียบคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทาง

วิชาการคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
0 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ระดับคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ช้ิน   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่
อยู่ในฐานข้อมลูแต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสาร
เหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลแต่สถาบนันําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติ
วารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

 ช้ิน   
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61 จํานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  ช้ิน   
59 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 
 ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 ช้ิน   

62 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
อยู่ในฐานข้อมลูที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจาก
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  (0.80) 

 ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมลูทีเ่ป็นที่ยอมรับในระดับสากล
นอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ.  
(0.80) 

 ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

3 ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

2 ช้ิน   

67 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. (1.00) 

 ช้ิน   

68 จํานวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ช้ิน   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

แล้ว (1.00) 
 ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดําเนินการ (1.00) 

 ช้ิน   

71 จํานวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน (1.00) 

 ช้ิน   

72 จํานวนตําราที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  ช้ิน   
73 จํานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  ช้ิน   
74 จํานวนตําราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน

ตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

 ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตําแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการ (1.00) 

 ช้ิน   

76 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการ  นํ้าหนัก   
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 ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค ์
77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะ

หน่ึงหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ (0.80) 
  ช้ิน   

81 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ช้ิน   

82 ผลรวมค่านํ้าหนักงานสร้างสรรค์    นํ้าหนัก   
83 ผลรวมค่านํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    นํ้าหนัก   
 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร

ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกทีไ่ด้รับ

การอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ช้ิน   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูร   คน   
86 จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสตูร   ช้ิน/คน   
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