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สารบัญ 
 

                                                                                                                             หน้า 
หมวดที่ 0 ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร   1 
 ปีการศึกษา 2563  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   2 
 รหัสหลักสูตร   2 
 ชื่อหลักสูตร   2 
 ปีที่เปิดสอน   2 
 ปีที่ปรับปรุง   2 
 วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ   2 
 วันที่ สกอ. อนุมัต ิ   2 
 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร   2 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน    5 
   - ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    5 
     เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  
หมวดที่ 2 อาจารย์ 15 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์ 15 
     - ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 15 
     - ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 29 
     - ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 33 
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑติ 35 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 35 
     - ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การรับนักศึกษา  35 
     - ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  40 
     - ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  45 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  49 
     - ตัวบ่งชีท้ี ่2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 49 
     - ตัวบ่งชีท้ี ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท า หรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 50 
หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 53 
 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2563 53 
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 55 
     - ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  55 
     - ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 60 
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สารบัญ (ต่อ) 
                                                                                                                            หน้า 
หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร  
     - ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 67 
     - ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 72 
 คุณภาพของการสอน  74 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 76 
     - ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 76 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน  85 
หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร  87 
ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564  88 
 (คะแนนการประเมินตนเอง)  
 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 89 
 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 89 
    

 
 
 
 
 



การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564  วันที่รายงาน  30  มิถุนายน  2565 

 
 

หมวดที ่0  
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสตูร 

ปีการศึกษา 2564 
 

ล าดับที ่
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมนิหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2563 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

ในปีการศึกษา 2564 
1 ควรเพิ่มกระบวนการ หรือช่องทางเพิ่มเติมในการ

น าเสนอหลักสูตรสูน่ักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาใหม่ให้ได้ตามเปา้หมาย 

เพิ่มช่องการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรให้หลากหลาย 

2 ควรพัฒนากระบวนการในการจดัการปัญหาอัตรา
การคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษา ที่ยังไม่มี
แนวโน้มที่สูงขึ้น 

เพิ่มช่องทางการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา 

3 ควรมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าบัณฑิตได้รับอัตรา
เงินเดือนที่เหมาะสมกับคุณวฒุทิี่จบการศึกษา
เพียงใด 

เก็บข้อมูล และวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าบัณฑิตที่มีงานท านัน้ 
ได้รับอัตราเงินเดือนที่เหมาะสมกับคุณวุฒิที่จบการศึกษา
เพียงใด 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสหลักสูตร  25491721109567 
2. ชื่อหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  
3. ปีที่เปิดสอน พ.ศ. 2563 
4. ปีที่ปรับปรุง (ทุกรอบ 4-5 ปี) พ.ศ. 2567 
5. วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
6. วันที่ สกอ. อนุมัติ  10 กันยายน พ.ศ. 2564 
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 
1. นางนริศรา ชาญณรงค์ 

 
อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 

 ส.ด., มหาวิทยาลยับูรพา, 2561 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 วท.ม. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), มหาวิทยาลยันเรศวร, 2550 

 ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ปีที่จัดท าหลักสูตร) 
รจฤดี โชติกาวินทร์, ภารดี อาษา, จุฑามาศ ธรรมจารึก, ปาริชาติ วงษ์จันทร์, สุธาสินี ช านาญวาด, นริศรา จันทรประเทศ, 

 และณธิดา อินทร์แป้น. (2561). ประสิทธิภาพการก าจัดไอระเหยเบนซีนโดยใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดไส้กรอง
 กากกาแฟ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาสคล้าย
 วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีครบ 114 ปี “จริยธรรมการวิจัยสู่การพัฒนามาตรฐาน
 งานวิจัย”, 20 ธันวาคม 2561 (น. 673-680). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ.  

รจฤดี โชติกาวินทร์, นริศรา จันทรประเทศ, ฉววีรรณ อินทรกุล, ภารดี อาษา, ประยุกต์ เดชสุทธิกร, และมนัสนันท์ พิบาล
 วงศ์. (2562). ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ในอากาศภายในร้านอินเทอร์เน็ต. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
 วิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 “การศึกษาเพื่อการพัฒนา
 ท้องถิ่นที่ยั่งยืน”, 10 พฤษภาคม 2562 (น. 3-10). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  

ศิริวัฒณา ลาภหลาย, รจฤดี โชติกาวินทร์, นริศรา จันทรประเทศ, และพิมรา ทองแสง. (2562). การศึกษาปริมาณ
 แบคทีเรียบนพื้นที่ท างานภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
 ระดับระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน”, 20 
 กรกฎาคม 2562 (น. 1034-1040). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  

2. นางสาวพิมรา ทองแสง 
 

อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 Ph.D. (Family Studies), Texas Woman’s University, The 
United States of America, 2559 
 ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวทิยาลัยมหิดล, 2543 
 ศษ.บ. (สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 
 ใบประกอบวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
     ใบอนุญาตเลขท่ี 21679 วันท่ีขึ้นทะเบียน 14 มิถุนายน 2564 

 ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ปีที่จัดท าหลักสูตร) 
สุเมต บุญสุด, สุชา นุ่มเกลี้ยง, พิมรา ทองแสง, และชนกานต์ สกุลแถว. (2561).  การประเมินแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิด้านความ

 ปลอดภัยของหลักสูตรส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อคส าหรับเด็กอนุบาลโดยใช้กระบวนการปัญหาเป็นฐาน 
 (PBL). วารสารราชนครินทร์, 15(33), 95-100. (TCI กลุ่ม 2)   

ศิริวัฒณา ลาภหลาย, รจฤดี โชติกาวินทร์, นริศรา จันทรประเทศ, และพิมรา ทองแสง. (2562). การศึกษาปริมาณ
 แบคทีเรียบนพื้นที่ท างานภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
 ระดับระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน”, 20 
 กรกฎาคม 2562 (น. 1034-1040). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  

3. นางชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาธารณสุขศาสตร์) 

 คุณวุฒิตรง 
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวทิยาลัยมหิดล, 2550 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ), มหาวิทยาลัยบรูพา, 2546 
 ใบประกอบวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
  ใบอนุญาตเลขท่ี 19828 วันท่ีขึ้นทะเบียน 4 ธันวาคม 2563 

 ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ปีที่จัดท าหลักสูตร) 
ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์.  (2559).  ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค.  นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  
  จ านวน 354 หน้า 

ชยภรณ บญุเรืองศักดิ,์ เจนจริา เลก็อุทัย, และอรณุวดี ทองบุญ.  (2560).  ชมรมผูสู้งอายุกับการสร้างเสรมิสุขภาพ 
  ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทางวิชาการ 
  ระดับชาติ สังคมผูสู้งอายุท่ีมีคณุภาพ ครั้งท่ี 3 “มาเตรียมความพร้อมกันเถอะ”, 23-24 พฤศจิกายน 2560  
  (น. 4-5). นครสวรรค์ : โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  

ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์, และสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง. (2561). การจัดการสุขภาวะชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
  ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 10(1),  
  55-69. (TCI กลุ่ม 1) 

4. นางทิพพารัตน์ แสนคาร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาธารณสุขศาสตร์) 

 คุณวุฒิตรง 
 ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู), สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2545 
 วท.บ. (สุขศึกษา), สถาบันราชภฏันครสวรรค์, 2543 
 ใบประกอบวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  



4 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(ทุกระดับการศึกษา) 
  ใบอนุญาตเลขท่ี 15925 วันท่ีขึ้นทะเบียน 21 มกราคม 2563 

 ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ปีที่จัดท าหลักสูตร) 
สเุมต บุญสดุ, ณัฐกา กุลรินทร,์ ทิพพารัตน์ แสนคาร, และวันดี ฉวีจนัทร์.  (2561).  การวิจัยในช้ันเรยีนเรื่องการเฝ้าระวัง 
  ด้านความปลอดภยัในการสุขาภิบาลอาหารร้านอาหาร. วารสารหมอยาไทยวิจัย, 4(1), 33-40. 

5. นางสาวชิดชนก ศรีสวัสดิ ์
 

อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 กศ.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556 
 วท.บ. (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 

 ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี (ปีที่จัดท าหลักสูตร) 
สุภกิจ วิริยะกิจ, ภัทริศวร์ ด าเสน, สุชาติ จันทร์ดอกไม้, ภูรี ณรงค์วานิช, ชิดชนก ศรีสวัสดิ์, และทินกร ชอัมพงษ์. (2561). 
  การประเมินคุณลักษณะที่เป็นจริงตามการรับรู้ของครูสุขศึกษาและพลศึกษาที่มีต่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน 
  สถานศึกษา สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
  วิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 12 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีครบ 114 ปี  
  “จริยธรรมการวิจัยสู่การพัฒนามาตรฐานงานวิจัย”, 20 ธันวาคม 2561 (น. 2-11). จันทบุรี: มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏร าไพพรรณี. 
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องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 

หลักสูตรระดับปรญิญาตรี และบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2558 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ณ ปีที่ประเมิน (เกณฑ์ข้อที ่1 และ 2) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

(ทุกระดับการศึกษา) 
1. นางนริศรา ชาญณรงค์ 

 
อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 

 ส.ด., มหาวิทยาลยับูรพา, 2561 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 วท.ม. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 
     วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), มหาวิทยาลยันเรศวร, 
2550 

 ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี  
รจฤดี โชติกาวินทร,์ ภารดี อาษา, จุฑามาศ ธรรมจารึก, ปาริชาติ วงษ์จันทร์, สุธาสินี ช านาญวาด, นริศรา จันทรประเทศ, 

 และณธิดา อินทร์แป้น. (2561). ประสิทธิภาพการก าจัดไอระเหยเบนซีนโดยใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดไส้กรอง
 กากกาแฟ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาสคล้าย
 วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีครบ 114 ปี “จริยธรรมการวิจัยสู่การพัฒนามาตรฐาน
 งานวิจัย”, 20 ธันวาคม 2561 (น. 673-680). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ.  

รจฤดี โชติกาวินทร์, นริศรา จันทรประเทศ, ฉวีวรรณ อินทรกุล, ภารดี อาษา, ประยุกต์ เดชสุทธิกร, และมนัสนันท์ พิบาล
 วงศ์. (2562). ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ในอากาศภายในร้านอินเทอร์เน็ต. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
 วิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 “การศึกษาเพื่อการพัฒนา
 ท้องถิ่นที่ยั่งยืน”, 10 พฤษภาคม 2562 (น. 3-10). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  

ศิริวัฒณา ลาภหลาย, รจฤดี โชติกาวินทร์, นริศรา จันทรประเทศ, และพิมรา ทองแสง. (2562). การศึกษาปริมาณ
 แบคทีเรียบนพื้นที่ท างานภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
 ระดับระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน”, 20 
 กรกฎาคม 2562 (น. 1034-1040). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  

ราเมศ ชาญณรงค์, สายทิตย์ ยะฟู และนริศรา จันทรประเทศ. (2562). ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ
 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, 7(2), 137-146. (TCI กลุ่ม 2).  

รจฤดี โชติกาวินทร, ภารดี อาษา, โกวิท สุวรรณหงษ์, ดนัย บวรเกียรติกุล, ประยุกต์ เดชสิทธิกร, มนัสนันท์ พิบาลวงศ์, 
 ทิษฏยา เสมาเงิน, กมลวรรณ พรหมเทศ และนริศรา จันทรประเทศ. (2563). ปริมาณและชนิดของจุลินทรีย์ใน
 อากาศภายในร้านอินเตอร์เนตโดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีแพสซีฟและแอคทีฟ. รายงานสืบเนื่องจากการ
 ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19, 27-29 พฤษภาคม 2563 (น.221-227). เชียงราย : สมาคม
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. 

รจฤดี โชติกาวินทร์, นริศรา จันทรประเทศ, ภารดี อาษา และทิษฏยา เสมาเงิน. (2563). การประเมินปริมาณและชนิด
 ของแบคทีเรียในอากาศภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. บูรพาเวชสาร, 7(1), 47-62. (TCI กลุ่ม 2). 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

(ทุกระดับการศึกษา) 
ณธิดา อินทร์แป้น และนริศรา จันทรประเทศ. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าในพนักงานขับรถโดยสาร

 ประจ าทางในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ . 
 8(2).  247-258. (TCI กลุ่ม 2) 

2. นางสาวพิมรา ทองแสง 
 

อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
     Ph.D. (Family Studies), Texas Woman’s University, 
The United States of America, 2559 
 ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวทิยาลัยมหิดล, 2543 
 ศษ.บ. (สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
 ใบประกอบวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
     ใบอนุญาตเลขท่ี 21679 วันท่ีขึ้นทะเบียน 14 มิถุนายน 

2564 
 ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี  

สุเมต บุญสุด, สุชา นุ่มเกลี้ยง, พิมรา ทองแสง, และชนกานต์ สกุลแถว. (2561).  การประเมินแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิด้านความ
 ปลอดภัยของหลักสูตรส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อคส าหรับเด็กอนุบาลโดยใช้กระบวนการปัญหาเป็นฐาน 
 (PBL). วารสารราชนครินทร์, 15(33), 95-100. (TCI กลุ่ม 2)   

ศิริวัฒณา ลาภหลาย, รจฤดี โชติกาวินทร์, นริศรา จันทรประเทศ, และพิมรา ทองแสง. (2562). การศึกษาปริมาณ
 แบคทีเรียบนพื้นที่ท างานภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
 ระดับระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน”, 20 
 กรกฎาคม 2562 (น. 1034-1040). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  

3.  นางชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาธารณสุขศาสตร์) 

 คุณวุฒิตรง 
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวทิยาลัยมหิดล, 2550 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ), มหาวิทยาลัยบรูพา, 
2546 
 ใบประกอบวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
  ใบอนุญาตเลขท่ี 19828 วันท่ีขึ้นทะเบียน 4 ธันวาคม 

2563 
 ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี  

ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ และสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง. (2561). การจัดการสุขภาวะชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
  ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 10(1),  
  55-69. (TCI กลุ่ม 1) 

ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ และสุภาภรณ์ สุดหนองบัว. (2562). การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทย. วารสารวิชาการธรรม 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

(ทุกระดับการศึกษา) 
  ทัศน์, 19(4), 75-89. (TCI กลุ่ม 1). 

4. นางสาวปทุมพร ประสาททอง อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 
     วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
     ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2564 

     วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2558 

 ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี  
Patoomporn Prasatthong, Poungrat Pakdeechote, Putcharawipa Maneesai, Sariya Meephat, Siwayu 

Rattanakanokchai, Chutamas Wunpathe, Kwanjit  Apaijit, and Sarawoot Bunbupha. 2022. 
'Imperatorin attenuates cardiac remodelling and dysfunction in high-fat/high-fructose diet-fed 
rats by modulating oxidative stress, inflammation, and Nrf-2 expression', Tissue Cell, 75: 
101728. 

Putcharawipa Maneesai, Nisita Chaihongsa, Metee Iampanichakul, Sariya Meephat, Patoomporn 
Prasatthong, Sarawoot Bunbupha, Chutamas Wunpathe, and Poungrat Pakdeechote. 2021. 
'Clitoria ternatea (Linn.) flower extract attenuates vascular dysfunction and cardiac 

hypertrophy via modulation of Ang II/AT(1) R/TGF-β1 cascade in hypertensive rats', J Sci Food 
Agric.101: 11563. 

Sariya Meephat, Patoomporn Prasatthong, Prapassorn Potue, Sarawoot Bunbupha, Poungrat 
Pakdeechote, and Putcharawipa Maneesai. 2021. 'Diosmetin Ameliorates Vascular Dysfunction 

and Remodeling by Modulation of Nrf2/HO-1 and p-JNK/p-NF-κB Expression in Hypertensive 
Rats', Antioxidants, 10: 1487. 

Sarawoot Bunbupha, Patoomporn Prasarttong, Anuson Poasakate, Putcharawipa Maneesai, and 
Poungrat Pakdeechote. 2021. 'Imperatorin alleviates metabolic and vascular alterations in 
high-fat/high-fructose diet-fed rats by modulating adiponectin receptor 1, eNOS, and p47phox 
expression', European journal of pharmacology, 899: 174010. 

Sariya Meephat, Patoomporn Prasarttong, Siwayu Rattanakanokchai, Sarawoot Bunbupha, 
Putcharawipa Maneesai, and Poungrat Pakdeechote. 2021. 'Diosmetin attenuates metabolic 
syndrome and left ventricular alterations via the suppression of angiotensin II/AT1 

receptor/gp(91phox)/p-NF-κB protein expression in high-fat diet fed rats', Food Funct, 12: 
1469-81. 

Sarawoot Bunbupha, Poungrat Pakdeechote, Putcharawipa Maneesai, and Patoomporn Prasarttong. 
2021. 'Nobiletin alleviates high-fat diet-induced nonalcoholic fatty liver disease by modulating 
AdipoR1 and gp91phox expression in rats', J Nutr Biochem, 87: 108526. 

Sarawoot Bunbupha, Kwanjit  Apaijit, Putcharawipa Maneesai, Patoomporn Prasarttong, and Poungrat 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

(ทุกระดับการศึกษา) 
Pakdeechote. 2020. 'Nobiletin ameliorates high-fat diet-induced vascular and renal changes 

by reducing inflammation with modulating AdipoR1 and TGF-β1 expression in rats', Life Sci, 
260: 118398. 

5. นางสาวชิดชนก ศรีสวัสดิ ์
 

อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 กศ.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2556 
 วท.บ. (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 

 ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
สุภกิจ วิริยะกิจ, ภัทริศวร์ ด าเสน, สุชาติ จันทร์ดอกไม,้ ภูรี ณรงค์วานิช, ชิดชนก ศรีสวัสดิ,์ และทินกร ชอัมพงษ.์ (2561). 
  การประเมินคณุลักษณะที่เป็นจริงตามการรับรู้ของครสูุขศึกษาและพลศึกษาท่ีมีต่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน 
  สถานศึกษา สาขาพลศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
  วิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 12 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีครบ 114 ปี  
  “จริยธรรมการวิจยัสู่การพัฒนามาตรฐานงานวิจัย”, 20 ธันวาคม 2561 (น. 2-11). จันทบุรี: มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏร าไพพรรณี. 

 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (เกณฑ์ข้อที่ 3) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

(ทุกระดับการศึกษา) 
1. นางนริศรา ชาญณรงค์ 

 
อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 

 ส.ด., มหาวิทยาลยับูรพา, 2561 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 วท.ม. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), มหาวิทยาลยันเรศวร, 
2550 

 ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี 
รจฤดี โชติกาวินทร์, ภารดี อาษา, จุฑามาศ ธรรมจารึก, ปาริชาติ วงษ์จันทร์, สุธาสินี ช านาญวาด, นริศรา จันทรประเทศ, 

 และณธิดา อินทร์แป้น. (2561). ประสิทธิภาพการก าจัดไอระเหยเบนซีนโดยใช้เครื่องฟอกอากาศชนิดไส้กรอง
 กากกาแฟ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาสคล้าย
 วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีครบ 114 ปี “จริยธรรมการวิจัยสู่การพัฒนามาตรฐาน
 งานวิจัย”, 20 ธันวาคม 2561 (น. 673-680). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ.  

รจฤดี โชติกาวินทร์, นริศรา จันทรประเทศ, ฉวีวรรณ อินทรกุล, ภารดี อาษา, ประยุกต์ เดชสุทธิกร, และมนัสนันท์ พิบาล
 วงศ์. (2562). ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ในอากาศภายในร้านอินเทอร์เน็ต. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
 วิชาการระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 “การศึกษาเพื่อการพัฒนา
 ท้องถิ่นที่ยั่งยืน”, 10 พฤษภาคม 2562 (น. 3-10). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

(ทุกระดับการศึกษา) 
ศิริวัฒณา ลาภหลาย, รจฤดี โชติกาวินทร์, นริศรา จันทรประเทศ, และพิมรา ทองแสง. (2562). การศึกษาปริมาณ

 แบคทีเรียบนพื้นที่ท างานภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
 ระดับระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน”, 20 
 กรกฎาคม 2562 (น. 1034-1040). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  

ราเมศ ชาญณรงค์, สายทิตย์ ยะฟู และนริศรา จันทรประเทศ. (2562). ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศ
 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ 
 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์, 7(2), 137-146. (TCI กลุ่ม 2).  

รจฤดี โชติกาวินทร, ภารดี อาษา, โกวิท สุวรรณหงษ์, ดนัย บวรเกียรติกุล, ประยุกต์ เดชสิทธิกร, มนัสนันท์ พิบาลวงศ์, 
 ทิษฏยา เสมาเงิน, กมลวรรณ พรหมเทศ และนริศรา จันทรประเทศ. (2563). ปริมาณและชนิดของจุลินทรีย์ใน
 อากาศภายในร้านอินเตอร์เนตโดยใช้วิธีการเก็บตัวอย่างด้วยวิธีแพสซีฟและแอคทีฟ. รายงานสืบเนื่องจากการ
 ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19, 27-29 พฤษภาคม 2563 (น.221-227). เชียงราย : สมาคม
 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. 

รจฤดี โชติกาวินทร์, นริศรา จันทรประเทศ, ภารดี อาษา และทิษฏยา เสมาเงิน. (2563). การประเมินปริมาณและชนิด
 ของแบคทีเรียในอากาศภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. บูรพาเวชสาร, 7(1), 47-62. (TCI กลุ่ม 2). 

ณธิดา อินทร์แป้น และนริศรา จันทรประเทศ. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเมื่อยล้าในพนักงานขับรถโดยสาร
 ประจ าทางในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ . วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ . 
 8(2).  247-258. (TCI กลุ่ม 2) 

2. นางสาวพิมรา ทองแสง 
 

อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 Ph.D. (Family Studies), Texas Woman’s University, 
The United States of America, 2559 
 ศษ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวทิยาลัยมหิดล, 2543 
 ศษ.บ. (สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
 ใบประกอบวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
     ใบอนุญาตเลขท่ี 21679 วันท่ีขึ้นทะเบียน 14 มิถุนายน 
2564 

 ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี  
สุเมต บุญสุด, สุชา นุ่มเกลี้ยง, พิมรา ทองแสง, และชนกานต์ สกุลแถว. (2561).  การประเมินแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิด้านความ

 ปลอดภัยของหลักสูตรส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อคส าหรับเด็กอนุบาลโดยใช้กระบวนการปัญหาเป็นฐาน 
 (PBL). วารสารราชนครินทร์, 15(33), 95-100. (TCI กลุ่ม 2)   

ศิริวัฒณา ลาภหลาย, รจฤดี โชติกาวินทร์, นริศรา จันทรประเทศ, และพิมรา ทองแสง. (2562). การศึกษาปริมาณ
 แบคทีเรียบนพื้นที่ท างานภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
 ระดับระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน”, 20 
 กรกฎาคม 2562 (น. 1034-1040). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

(ทุกระดับการศึกษา) 
3.  นางชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาธารณสุขศาสตร์) 

 คุณวุฒิตรง 
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวทิยาลัยมหิดล, 2550 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ), มหาวิทยาลัยบรูพา, 
2546 
 ใบประกอบวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
  ใบอนุญาตเลขท่ี 19828 วันท่ีขึ้นทะเบียน 4 ธันวาคม 
2563 

 ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี  
ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ และสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง. (2561). การจัดการสุขภาวะชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
  ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 10(1),  
  55-69. (TCI กลุ่ม 1) 

ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ และสุภาภรณ์ สุดหนองบัว. (2562). การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุไทย. วารสารวิชาการธรรม 
  ทัศน์, 19(4), 75-89. (TCI กลุ่ม 1). 

4. นางสาวปทุมพร ประสาททอง อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 
     วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
     ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2564 

     วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2558 

 ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี  
Patoomporn Prasatthong, Poungrat Pakdeechote, Putcharawipa Maneesai, Sariya Meephat, Siwayu 

Rattanakanokchai, Chutamas Wunpathe, Kwanjit  Apaijit, and Sarawoot Bunbupha. 2022. 
'Imperatorin attenuates cardiac remodelling and dysfunction in high-fat/high-fructose diet-fed 
rats by modulating oxidative stress, inflammation, and Nrf-2 expression', Tissue Cell, 75: 
101728. 

Putcharawipa Maneesai, Nisita Chaihongsa, Metee Iampanichakul, Sariya Meephat, Patoomporn 
Prasatthong, Sarawoot Bunbupha, Chutamas Wunpathe, and Poungrat Pakdeechote. 2021. 
'Clitoria ternatea (Linn.) flower extract attenuates vascular dysfunction and cardiac 

hypertrophy via modulation of Ang II/AT(1) R/TGF-β1 cascade in hypertensive rats', J Sci Food 
Agric.101: 11563. 

Sariya Meephat, Patoomporn Prasatthong, Prapassorn Potue, Sarawoot Bunbupha, Poungrat 
Pakdeechote, and Putcharawipa Maneesai. 2021. 'Diosmetin Ameliorates Vascular Dysfunction 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

(ทุกระดับการศึกษา) 
and Remodeling by Modulation of Nrf2/HO-1 and p-JNK/p-NF-κB Expression in Hypertensive 
Rats', Antioxidants, 10: 1487. 

Sarawoot Bunbupha, Patoomporn Prasarttong, Anuson Poasakate, Putcharawipa Maneesai, and 
Poungrat Pakdeechote. 2021. 'Imperatorin alleviates metabolic and vascular alterations in 
high-fat/high-fructose diet-fed rats by modulating adiponectin receptor 1, eNOS, and p47phox 
expression', European journal of pharmacology, 899: 174010. 

Sariya Meephat, Patoomporn Prasarttong, Siwayu Rattanakanokchai, Sarawoot Bunbupha, 
Putcharawipa Maneesai, and Poungrat Pakdeechote. 2021. 'Diosmetin attenuates metabolic 
syndrome and left ventricular alterations via the suppression of angiotensin II/AT1 

receptor/gp(91phox)/p-NF-κB protein expression in high-fat diet fed rats', Food Funct, 12: 
1469-81. 

Sarawoot Bunbupha, Poungrat Pakdeechote, Putcharawipa Maneesai, and Patoomporn Prasarttong. 
2021. 'Nobiletin alleviates high-fat diet-induced nonalcoholic fatty liver disease by modulating 
AdipoR1 and gp91phox expression in rats', J Nutr Biochem, 87: 108526. 

Sarawoot Bunbupha, Kwanjit  Apaijit, Putcharawipa Maneesai, Patoomporn Prasarttong, and Poungrat 
Pakdeechote. 2020. 'Nobiletin ameliorates high-fat diet-induced vascular and renal changes by 

reducing inflammation with modulating AdipoR1 and TGF-β1 expression in rats', Life Sci, 260: 118398. 
5. นางสาวชิดชนก ศรีสวัสดิ ์

 
อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 

 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 กศ.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2556 
 วท.บ. (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 

 ผลงานวิชาการในรอบ 5 ปี  
สุภกิจ วิริยะกิจ, ภัทริศวร์ ด าเสน, สุชาติ จันทร์ดอกไม้, ภูรี ณรงค์วานิช, ชิดชนก ศรีสวัสดิ์, และทินกร ชอัมพงษ์. (2561). 
  การประเมินคุณลักษณะที่เป็นจริงตามการรับรู้ของครูสุขศึกษาและพลศึกษาที่มีต่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนใน 
  สถานศึกษา สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
  วิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 12 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีครบ 114 ปี  
  “จริยธรรมการวิจัยสู่การพัฒนามาตรฐานงานวิจัย”, 20 ธันวาคม 2561 (น. 2-11). จันทบุรี: มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏร าไพพรรณี. 

 
 
3. อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในมหาวิทยาลัย: เกณฑข์้อที่ 4) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

(ทุกระดับการศึกษา) 
1. นางนริศรา ชาญณรงค์ 

 
อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

(ทุกระดับการศึกษา) 
 ส.ด., มหาวิทยาลยับูรพา, 2561 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 วท.ม. (ชีวเคมี), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2553 
 วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), มหาวิทยาลยันเรศวร, 
2550 

2. นางสาวพิมรา ทองแสง 
 

อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 Ph.D. (Family Studies), Texas Woman’s University, 
2559 
 ศศ.ม. (สิ่งแวดล้อมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 
 ศศ.บ. (สุขศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539 
 ใบประกอบวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
     ใบอนุญาตเลขท่ี 21679 วันท่ีขึ้นทะเบียน 14 มิถุนายน 
2564 

3.  นางชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(สาธารณสุขศาสตร์) 

 คุณวุฒิตรง 
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวทิยาลัยมหิดล, 2550 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 วท.บ. (สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ), มหาวิทยาลัยบรูพา, 
2546 
 ใบประกอบวิชาชีพ 

ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
  ใบอนุญาตเลขท่ี 19828 วันท่ีขึ้นทะเบียน 4 ธันวาคม 
2563 

4. นางสาวปทุมพร ประสาททอง อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 
     วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
     ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2564 

     วท.ม. (สรีรวิทยาทางการแพทย์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2558 

5. นางสาวชิดชนก ศรีสวัสดิ ์
 

อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
 กศ.ม. (สุขศึกษาและพลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 
2556 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิการศึกษา  

(ทุกระดับการศึกษา) 
 วท.บ. (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 

6. นางสาวเจนจิรา เล็กอุทัย อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 
 วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวทิยาลัยมหิดล, 2553 
 ส.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547 
 คุณวุฒิสัมพันธ์ 
  ป.สศ.(ทันตสาธารณสุข), วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก, 2545 
 ใบประกอบวิชาชีพ 
      ผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  
     ใบอนุญาตเลขท่ี 20633 วันท่ีขึ้นทะเบียน 4 ธันวาคม 
2563 

7. นางสาวอรุณวดี ทองบุญ อาจารย ์  คุณวุฒิตรง 
 วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวทิยาลัยมหิดล, 2552 
 วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวทิยาลัยทักษิณ, 2549 
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4. การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (เกณฑข์้อที่ 10)  

 หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) นี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมัติ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564         
ซึ่งเริ่มประกาศใช้ในปีการศึกษา 2563 และครบก าหนดปรับปรุงตามระยะเวลาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2567 (ทุกๆ 5 ปี) 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

  5.1 อาคารที่ท างานหลักสูตร: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 8) ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 
 5.2 เว็บไซต์:  http://st.nsru.ac.th/coursespublichealth.php 
 5.3 อีเมล์:  ph.nsru@gmail.com 
 5.4 Facebook:  www.facebook.com/PH Nsru 
 5.5 โทรศัพท์:  056-219100-29 ต่อ 2530  โทรสาร: 056-882531 
 
6. สรุปผลการก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

 ด าเนินงาน  ไม่ได้ด าเนนิงาน 
เกณฑ์ข้อที่ 1. จ านวนอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูร   
เกณฑ์ข้อที่ 2. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  
เกณฑ์ข้อที่ 3. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสตูร   
เกณฑ์ข้อที่ 4. คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
เกณฑ์ข้อที่ 10. การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

หมายเหตุ : ระดับปริญญาตรี รายงานข้อท่ี 1, 2, 3, 4 และ 10  

7. การประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

 หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
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หมวดที่ 2  อาจารย ์
 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ 
 องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ และผลที่เกิดกับ
อาจารย ์โดยพิจารณาจากตัวบง่ชี้ ดังต่อไปนี้ 

     ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
 ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2  คุณภาพอาจารย ์ 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  มีอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรจ านวน 5 คน  
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

     1.1) ระบบกลไก/กระบวนการ  
            หลักสูตรมีระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ใหม่ โดยอ้างอิงจากระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้
ก าหนดระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2557 และหลักสูตรมี
ขั้นตอนการรับอาจารย์ไว้อย่างชัดเจน ตามขั้นตอน ดังนี้  

            (1) คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการประชุมพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยได้ก าหนดเกณฑ์
การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
                (1.1) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวน 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้ และจะต้องประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
                (1.2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการที่ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
                (1.3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ตามเกณฑ์
ประกาศของ ก.พ.อ. 

            (2) กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
                (2.1) ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีครบ และมีคุณสมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ไม่ต้องรับ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
                (2.2) ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบ ซึ่งกรณีดังกล่าว ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม
เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ ลาออก หรือเสียชีวิต เป็นต้น หรือมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใดไม่มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนด และมีอาจารย์ในสาขาวิชามีคุณสมบัติตามต้องการ ให้ด าเนินการ ดังนี้  
                      - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรชุดเดิมประชุม เพื่อสรรหาอาจารย์ในสาขาวิชาที่มีคุณสมบัติตามต้องการ 
และลงมติร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีอยู่โดยจะต้องมีผู้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และจะต้องแต่งตั้ง
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ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิมได้รับการอนุมัติให้เกษียณอายุราชการ ลา
ศึกษาต่อ ลาออก หรืออื่น ๆ 
                      - ประธานหลักสูตรจัดท าเอกสาร สมอ.08 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมายังฝ่าย
วิชาการของคณะ 
                      - ฝ่ายวิชาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ ความเชี่ยวชาญกับหลักสูตร หากพบความไม่ถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ 
ความเชี่ยวชาญในประเด็นใดประเด็นหนึ่งจะส่งกลับให้สาขาวิชาพิจารณาใหม่ หากทุกประเด็นครบถ้วน ฝ่ายวิชาการจะ
ด าเนินการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ ให้ความเห็นชอบตามล าดับ 
                      - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน าเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายในระยะเวลา 30 วัน ตามล าดับ 
                (2.3) ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบ ซึ่งกรณีดังกล่าว ได้แก่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม
เกษียณอายุราชการ ลาศึกษาต่อ ลาออก หรือเสียชีวิต เป็นต้น หรือมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใดไม่มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนด และไม่มีอาจารย์ในสาขาวิชามีคุณสมบัติตามต้องการ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                      - ประธานหลักสูตรท าบันทึกเสนอขออัตราก าลังเพิ่มต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อม
ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครทางด้านความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และงานวิจัยที่จะต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตร โดยเน้นพิจารณาคุณวุฒิอาจารย์ที่ตรงและสัมพันธ์กับหลักสูตร และเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
                      - มหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบอัตราก าลังตามที่ขอ 
                      - มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 1 เดือน และท าการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน 
หมวดที่ 3 ของข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2557 
                      - มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือกและรับรายงานตัวอาจารย์ใหม่ 
                      - ประธานหลักสูตรจัดท าเอกสาร สมอ.08 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมายังฝ่าย
วิชาการของคณะ 
                      - ฝ่ายวิชาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ ความเชี่ยวชาญกับหลักสูตร หากพบความไม่ถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ 
ความเชี่ยวชาญในประเด็นใดประเด็นหนึ่งจะส่งกลับให้สาขาวิชาพิจารณาใหม่ หากทุกประเด็นครบถ้วน ฝ่ายวิชาการจะ
ด าเนินการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ ให้ความเห็นชอบตามล าดับ 
                      - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อขอความเห็นชอบจากสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน าเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายในระยะเวลา 30 วัน ตามล าดับ 
            (3) มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา 
            (4) คณะแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงคอยท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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            (5) ประธานหลักสูตรมอบหมายภาระงานแก่อาจารย์ใหม่ โดยครอบคลุมภาระงานทุกด้านตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านอื่นๆ  
            (6) การประเมินขั้นตอนเพื่อน ามาปรับปรุง/พัฒนาขั้นตอนการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     1.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
            หลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2564 พบว่า 
 (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่ครบ เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพารัตน์ 
แสนคาร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และไม่มีอาจารย์ในสาขาวิชามีคุณสมบัติตามต้องการ ดังนั้น ทางหลักสูตร
จึงได้ด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการที่วางไว้ เรื่อง กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ข้อ 
2.3) ดังนี้ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพารัตน์ แสนคาร ได้เสียชีวิต 

ประธานหลกัสูตรท าบันทึกเสนอขออัตราก าลังเพิ่มต่อ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครอาจารย์ 

อนุมัติ 

มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก และ 
รับรายงานตัวอาจารย์ใหม ่

ครั้งที่ 1 
ไม่มีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน 
(สิงหาคม-ตุลาคม 2564) 

ประธานหลกัสูตรจัดท าเอกสาร สมอ.08 

ฝ่ายวิชาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง และด าเนินการเสนอ
รายชื่อให้คณะกรรมการบริหารประจ าคณะ ให้ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลยัอนุมัต ิ

ครั้งที่ 2 
มีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน คือ อาจารย์ ดร.ปทุมพร ประสาททอง 

(พฤศจิกายน 2564 -มกราคม 2565) 

มหาวิทยาลัยน าเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รับทราบภายในระยะเวลา 30 วัน 
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 (2) มหาวิทยาลัยมีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ อาจารย์ ดร.ปทุมพร ประสาททอง ในวันที่ 12 มกราคม 2565  
 (3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง คือ อาจารย์ ดร.นริศรา ชาญณรงค์ คอยท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษา ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายแก่ อาจารย์ ดร.ปทุมพร ประสาททอง 
 (3) ประธานหลักสูตรมอบหมายภาระงานแก่ อาจารย์ ดร.ปทุมพร ประสาททอง โดยครอบคลุมภาระงานทุกด้าน
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ด้านอื่นๆ  
     1.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
            หลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ คณะกรรมการหลักสูตร พบว่า  
 (1) ระบบกลไก/กระบวนการที่วางไว้ เรื่อง กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ข้อ 2.3)       
มีระบบกลไก/กระบวนการ ที่ชัดเจน ท าให้หลักสูตรสามารถปฏิบัติตามระบบกลไก/กระบวนการ ได้ทันที 
 (2) ระบบกลไก/กระบวนการที่วางไว้ เรื่อง การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ใหม่ ที่ชัดเจน ท าให้
หลักสูตรสามารถปฏิบัติตามระบบกลไก/กระบวนการ ได้ทันที 
 (3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่ (2 คน จาก 5 คน) ต้องรับหน้าที่ในงานบริหาร  
      - อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง ต าแหน่งรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  
      - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
     ซึ่งจะอาจส่งผลท าให้ จ านวนผลงานทางวิชาการลดลงจากบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ และอาจมีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ในอนาคต จึงเห็นว่าในรอบปีการศึกษา 2564 ควรปรับปรุงระบบและกลไกที่ใช้ในการก ากับ ติดตาม และเพิ่มการ
ท างานบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานเป็นไปตามเกณฑ์  
     1.4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
            หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงตามแนวทางที่ได้ทบทวนไว้ในข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุง
ระบบและกลไกที่ใช้ในการก ากับ ติดตาม และเพิ่มการท างานบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
2) ระบบการบรหิารอาจารย ์
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  อัตราคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 80.0 
                                ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีระบบการบริหารที่มีมาตรฐานและสง่เสริมให้หลักสูตรจัด 
                                การเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

     2.1) ระบบกลไก/กระบวนการการบริหารอาจารย์ 
            หลักสูตรมีการวางระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ ไว้ดังนี้ 
            (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการบริหารอาจารย์ โดยมีส่วนร่วมกับการบริหารอาจารย์
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ในเรื่องของกรอบอัตราก าลังให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาอาจารย์ให้
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มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น มีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ขาดแคลนโดยการ
ก าหนดขั้นตอนหลัก วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงอย่างชัดเจน  
            (2) ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างชัดเจน 
            (3) มอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ โดย
ก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์ให้สอดคล้องกับประกาศของมหาวิทยาลัย เร่ือง การก าหนดภาระงาน วิธีคิดภาระงาน และ
การปฏิบัติตามเกณฑ์ภาระงานทางวิชาการ ของผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ 
            (4) ส ารวจความต้องการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ การลาศึกษาต่อ 
การเขียนต ารา ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 
            (5) คณะมีการยกย่องและธ ารงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น โดยการเชิดชู แสดง
ความยินดี และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website Facebook ป้ายแสดงความยินดี เป็นต้น 
            (6) มหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุนสวัสดิการส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยจัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4 ฉบับ เพื่อเป็นการบริหารก าลังคนในด้านขวัญ และก าลังใจ เช่น เงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่
กรรม สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือค่าครองชีพหลังสิ้นสุด  
            (7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลการบริหารอาจารย์ 
            (8) น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
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     2.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
            ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนนิการตามระบบและกลไกที่วางไว้ โดยมีผลการด าเนินงานดงันี้ 
            (1) มีการก าหนดบทบาทหนา้ที่รับผิดชอบในการบรหิารหลักสูตรตามค าสั่งแตง่ตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
            (2) มีการก าหนดภาระงานสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ในปีการศึกษา 2564 ทั้งภาคเรียนที่ 1 
และภาคเรียนที่ 2 โดยมีภาระงานไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ าตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด คือ 12 คาบ/สัปดาห์ มีการจัด
รายวิชาสอนส าหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญพิเศษของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา มีการน าผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษามาใช้พิจารณาร่วมกันในการมอบหมายภาระงานสอนให้เหมาะสมใน
ภาคเรียนต่อไป เพื่อให้การบริหารอาจารย์มีมาตรฐาน และส่งเสริมให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2564 เทอม 1 
หมายเหต ุรายวิชาที่สอน ตัง้แต่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง 

28 กรกฎาคม 2564 
รายวิชาที่สอน  

ตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2564 
1. อาจารย์ ดร.นริศรา  
   ชาญณรงค์ 

1. รายวิชา 4271302 การสาธารณสุขขัน้น า 
2. รายวิชา 4271502 การป้องกันและควบคุม

โรค 
3. รายวิชา 4274301 กฎหมายและ

จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 
4. รายวิชา 4274804 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 

1. รายวิชา 4271302 การสาธารณสุขขัน้น า 
2. รายวิชา 4271502 การป้องกันและควบคุม

โรค 
3. รายวิชา 4273301 การบริหารงาน

สาธารณสุข 
4. รายวิชา 4274301 กฎหมายและ

จรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 
5. รายวิชา 4274501 การฟื้นฟูสุขภาพ 
6. รายวิชา 4274804 การเตรียมฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 

 

2.  อาจารย์ ดร.พิมรา  
   ทองแสง 

1. รายวิชา 4272701 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ
สาธารณสุข 

2. รายวิชา 4273505 เพศศึกษาและอนามัยเจริญ
พันธุ์ 

3. รายวิชา 4274902 สัมมนาสาธารณสุข 

1. รายวิชา 4271201 สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์ 

2. รายวิชา 4272305 การบริหารงานสาธารณสุข 
3. รายวิชา 4272701 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ

สาธารณสุข 
4. รายวิชา 4273301 การบริหารงานสาธารณสุข 
5. รายวิชา 4273505 เพศศึกษาและอนามัยเจริญ

พันธุ์ 
6. รายวิชา 4274501 การฟื้นฟูสุขภาพ 
7. รายวิชา 4274902 สัมมนาสาธารณสุข 

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ชยภรณ บุญเรืองศักดิ ์

1. รายวิชา 4273501 การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 
2 

2. รายวิชา 4273601 ชีวสถิติประยกุต์ในงาน
สาธารณสุข 

3. รายวิชา 4274901 วิธีวจิัยทางสาธารณสุข 

1. รายวิชา 4271201 สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์) 

2. รายวิชา 4272305 การบริหารงาน
สาธารณสุข 

3. รายวิชา 4273501 การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 
2 

4. รายวิชา 4273601 ชีวสถิติประยกุต์ในงาน
สาธารณสุข 

5. รายวิชา 4274501 การฟื้นฟูสุขภาพ 
6. รายวิชา 4274901 วิธีวจิัยทางสาธารณสุข 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2564 เทอม 1 
หมายเหต ุรายวิชาที่สอน ตัง้แต่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง 

28 กรกฎาคม 2564 
รายวิชาที่สอน  

ตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2564 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ทิพพารัตน์ แสนคาร 

1. รายวิชา 4271201 สุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์ 

2. รายวิชา 4272305 การบริหารงาน
สาธารณสุข 

3. รายวิชา 4273301 การบริหารงาน
สาธารณสุข 

4. รายวิชา 4274501 การฟื้นฟูสุขภาพ 

- ถึงแก่กรรม 

5. อาจารย์ชิดชนก  
   ศรีสวัสดิ ์

1. รายวิชา 4274902 สัมมนาสาธารณสุข 1. รายวิชา 4274902 สัมมนาสาธารณสุข  

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2564 เทอม 2 
หมายเหต ุรายวิชาที่สอน ตัง้แต่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 

17 มกราคม 2565 
รายวิชาที่สอน  

ตั้งแต่ 18 มกราคม 2565 
1. อาจารย์ ดร.นริศรา  
   ชาญณรงค์ 

1. รายวิชา 4271501 การส่งเสริมสุขภาพ 
2. รายวิชา 4271502 การป้องกันและควบคุม

โรค 
3. รายวิชา 4272306 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สาธารณสุข  
4. รายวิชา 4273101 เภสัชวิทยาส าหรับ
สาธารณสุข 
5. รายวิชา 4273305 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สาธารณสุข  
6. รายวิชา 4274805 การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร ์ 

1. รายวิชา 4271501 การส่งเสริมสุขภาพ 
2. รายวิชา 4271502 การป้องกันและควบคุม

โรค 
3. รายวิชา 4272306 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สาธารณสุข  
4. รายวิชา 4273305 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สาธารณสุข  
5. รายวิชา 4274805 การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร ์  

 

2.  อาจารย์ ดร.พิมรา  
   ทองแสง 

1. รายวิชา 4272504 อนามัยครอบครัวและการ
อนามัยเจริญพันธุ์  

2. รายวิชา 4273510 เพศศึกษาและอนามัยเจริญ
พันธุ์  

3. รายวิชา 4273401 การสื่อสารสุขภาพ 
4. รายวิชา 4273701 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 

1. รายวิชา 4272504 อนามัยครอบครัวและการ
อนามัยเจริญพันธุ์  

2. รายวิชา 4273510 เพศศึกษาและอนามัยเจริญ
พันธุ์  

3. รายวิชา 4273701 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ชยภรณ บุญเรืองศักดิ ์

1. รายวิชา 4272602 ชีวสถิติส าหรับ
สาธารณสุข 

2. รายวิชา 4273101 เภสัชวิทยาส าหรับ
สาธารณสุข 
3. รายวิชา 4273401 การสื่อสารสุขภาพ 
4. รายวิชา 4273602 ระบาดวิทยาและการ

ควบคุมโรค  
5. รายวิชา 4273803 การฝึกทักษะในงาน

สาธารณสุข 3 

1. รายวิชา 4272602 ชีวสถิติส าหรับ
สาธารณสุข 

2. รายวิชา 4273602 ระบาดวิทยาและการ
ควบคุมโรค  

3. รายวิชา 4273803 การฝึกทักษะในงาน
สาธารณสุข 3 

 

4. อาจารย์ ดร.ปทุมพร 
    ประสาททอง 

- 1. รายวิชา 4273101 เภสัชวิทยาส าหรับ
สาธารณสุข 

-ได้รับการแต่งตั้งเป็น
พนักงานใน
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2564 เทอม 2 
หมายเหต ุรายวิชาที่สอน ตัง้แต่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง 

17 มกราคม 2565 
รายวิชาที่สอน  

ตั้งแต่ 18 มกราคม 2565 
2. รายวิชา 4273401 การสื่อสารสุขภาพ 
3. รายวิชา 4273602 ระบาดวิทยาและการ
ควบคุมโรค  
4. รายวิชา 4273701 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 

สถาบันอุดมศึกษา
ต าแหน่งประเภท
วิชาการ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ ที่ 
061/2565 ลงวันที่ 
20 มกราคม พ.ศ. 
2565 
-รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 
5/2565 วันศุกร์ที่ 27 
พฤษภาคม 2565 ณ 
ห้องประชุมสภา ชั้น 
8 อาคาร 14
มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

5. อาจารย์ชิดชนก  
   ศรีสวัสดิ ์

1. รายวิชา 4271501 การส่งเสริมสุขภาพ 1. รายวิชา 4271501 การส่งเสริมสุขภาพ  

 

            (3) อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ร้อยละ 80.0 ในปีการศึกษา 2564 
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพารัตน์ แสนคาร คงเดิม ถึงแก่กรรม หลักสูตรได้ด าเนินการตามกระบวนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ คือ อาจารย์ ดร.ปทุมพร ประสาททอง 

ล าดับ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 หมายเหต ุ
1 อาจารย์ ดร.นริศรา ชาญณรงค์ อาจารย์ ดร.นริศรา ชาญณรงค์  
2 อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง  
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ บุญเรืองศักดิ ์  
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพารัตน์ แสนคาร อาจารย์ ดร.ปทุมพร ประสาททอง 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพารัตน์ แสนคาร      

ถึงแก่กรรม 
2.อาจารย์ ดร.ปทุมพร ประสาททอง  
-ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาต าแหน่งประเภทวิชาการ 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ ที่ 
061/2565 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 
-รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 27 
พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา ชัน้ 8 
อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

5 อาจารย์ชิดชนก ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ชิดชนก ศรีสวัสดิ์  
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            (4) มีการวางแผนระยะยาว โดยท าการส ารวจความต้องการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เพื่อน าข้อมูลมาพิจารณาตามระบบและกลไกใน
การบริหารอาจารย์ของหลักสูตร รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนา
ตนเองตามแผน ดังนี้ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แผนการศึกษาต่อ (ปี พ.ศ.) การขอต าแหน่งทางวิชาการ (ปี พ.ศ.) 
ปริญญาโท ปริญญาเอก ผศ. รศ. ศ. 

1. อาจารย์ ดร.นริศรา ชาญณรงค ์ - - 2567 - - 
2.  อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง - - 2567 - - 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ บญุเรืองศักดิ ์ - 2566 - 2568 - 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพารัตน์ แสนคาร - 2566 - 2568 - 
5. อาจารย์ชิดชนก ศรีสวสัดิ ์ - 2568 2568 - - 
6. อาจารย์ ดร.ปทุมพร ประสาททอง   2568 - - 

     2.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
            หลักสูตรได้ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการการบริหารอาจารย์ พบว่า กระบวนการการบริหารอาจารย์ใน
ภาพรวมสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม โดยพบว่า อัตราคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 80 และความ
พึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 อยู่ในระดับมาก          

     2.4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
            หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงตามแนวทางที่ได้ทบทวนไว้ในข้างต้น โดยหลักสูตรมีการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 2564 เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการพัฒนาตนเอง โดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาต ารา งานวิจัย เพื่อยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ตามแผนระยะยาวที่วางไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการและวชิาชีพ 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชพี อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

     3.1) ระบบกลไก/กระบวนการการ 
            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดท าระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ดังนี้ 
            (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส ารวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรปะจ าปี  และค าขอตั้งงบประมาณ         
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2565 
            (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการและ
วิชาชีพ การสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การจัดท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการตามความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ และด้านทักษะการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย รวมทั้งมีการกระตุ้นให้ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสรร
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งบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผล
ต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยให้งบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมการฝึกอบรมแก่อาจารย์ ปีงบประมาณละ 2,500 บาท/คน 
เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเดินทางไปราชการ 
            (3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามและทบทวนผลการส่งเสริมอาจารย์ 
            (4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลที่ได้จากการติดตามและผลจากการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มาประชุมสรุปผล และหาแนวทางในการปรับปรุง เพื่อน าไปใช้ในปี
การศึกษาถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 

            ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอนได้เข้าร่วมการอบรมตา่งๆ 
เพื่อพัฒนาตนเอง ดังต่อไปนี ้
                (1) อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรได้เข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง ดังต่อไปนี ้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
วันที่อบรม โครงการ/หัวข้อ สถานที่อบรม 

1. อาจารย์ ดร.นริศรา  
   ชาญณรงค ์

29 ตุลาคม 2564 "Google Workspace for Education 
Teaching and Learning Upgrade" 

รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
EDUTECH Thailand 

 24 – 26 มกราคม 
2565 

หลักสตูร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน” รุ่นที่ 
6  

ในรูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
สมาคมสหกิจศึกษาไทย 

 7 มีนาคม 2565   โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 
เรื่อง ทบทวนเกณฑ์การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูรา 

รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์



25 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

วันที่อบรม โครงการ/หัวข้อ สถานที่อบรม 

 18 เมษายน – 17 
พฤษภาคม2565 

หลักสตูรระยะสั้น “หลักสูตรผูด้ าเนินการการ
ดุแลผูสู้งอายุหรือผู้มภีาวะพึ่งพิง 130 ช่ัวโมง”  

จัดโดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

 6 มิถุนายน 2565 
ถึง 12 กันยายน 
2565 

ฝึกทักษะการปฏิบัติงานสาธารณสขุในชุมชน 
เพื่อพัฒนาตนเองและทักษะวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลวัดไทร อ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค ์

 

2. อาจารย์ ดร.พมิรา       
ทองแสง 

13 ธันวาคม 2564 การฝึกอบรมการท า CPR และการใช้งาน
เครื่อง AED (AED Model: Lifeline  
View) 

ชมรมเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการท างานจังหวัด
ชลบุร ี

 6 -7 มกราคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท า
บทเรียนออนไลน ์

จัดโดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

 3 มีนาคม 2565 การอบรม หลักสตูรเรียนรู้ ท างาน การใช้ชีวิต: 
ข้อคิดจากหลักธรรมในพระไตรปฎิก 

รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
มหาวิทยาลยับูรพา 

 9 มีนาคม 2565 การฝึกอบรม เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของ
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และเครื่องมือ  

รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 16 มีนาคม 2565 การฝึกอบรม เรื่อง การจดัการข้อมูลและ
เอกสาร  

รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 20 มีนาคม 2565 การอบรม หัวข้อกฎหมายอาหารและการขอ
อนุญาตผลิตอาหาร 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏนครสวรรค ์

 22 มีนาคม 2565 การฝึกอบรม เรื่อง ระบบการจดัการสารเคมี  รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 29 มีนาคม 2565 การฝึกอบรม เรื่อง การบริหารระบบการ
จัดการความปลอดภัย และกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง  

รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 30 มีนาคม 2565 การฝึกอบรม เรื่อง การให้ความรูพ้ื้นฐาน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏบิัติการ  

รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 31 มีนาคม 2565 การฝึกอบรม เรื่อง ระบบการจดัการของเสีย  รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 30-31 มีนาคม 
2565 

การอบรม โครงการฝึกอบรมบคุลากรเพื่อการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ประจ าสถาบัน 
(Training Course for IRB  
Establishment and IRB Administrative 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

วันที่อบรม โครงการ/หัวข้อ สถานที่อบรม 

Staff) ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565  
(ด้านชีวการแพทย์) 

 2 เมษยาน 2565 การอบรมหลักสตูร ก้าวทันระบบมาตรฐาน
การจัดการอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

 7 เมษายน 2565 การอบรม หลักสตูรเทคนิคการตรวจวัดความ
ร้อน แสงสว่าง และเสียงในสถาน 
ประกอบกิจการ (ด้วยระบบอเิล็กทรอนิกส์) 

สถาบันส่งเสรมิความ
ปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
(องค์การมหาชน) 

 20 เมษายน 2565 การฝึกอบรม เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัย
ในห้องปฏิบัติการ (ESPReL)  

รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 29 เมษายน 2565 การอบรมหลักสตูร การเตรียมความพร้อม
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR  
ในส่วนการเรยีน 

มหาวิทยาลยับูรพา 

 18 เมษายน – 17 
พฤษภาคม2565 

หลักสตูรระยะสั้น “หลักสูตรผูด้ าเนินการการ
ดุแลผูสู้งอายุหรือผู้มภีาวะพึ่งพิง 130 ช่ัวโมง”  

จัดโดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
   ชยภรณ บุญเรืองศักดิ ์

11 และ 25 
กันยายน 2564, 9 
และ 23 ตุลาคมม 
2564 
13 และ 27 
พฤศจิกายน 2564 
และ 11 ธันวาคม 
2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหข์้อมูลด้วย
สถิติพื้นฐาน ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  
 

รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
นครสวรรค์  

 6 -7 มกราคม 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจดัท า
บทเรียนออนไลน ์

จัดโดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

 17, 18, 21, 31 
มกราคม 2565 และ 
1 กุมภาพันธ ์2565 

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเปน็อาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วย
กระบวนการวิศวกรสังคม (วศค.) 

 

 17 กุมภาพันธ์ 
2565 

อบรมเชิงปฏิบัติการ เกณฑ์ประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอดุมศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัระดับหลักสูตร และคณะ
และสถาบัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)  

รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทร
เกษม  
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

วันที่อบรม โครงการ/หัวข้อ สถานที่อบรม 

 22 กุมภาพันธ์ 
2565 

อบรมการพัฒนาขีดความสามารถภาคเอกชน
สู่เชิงพาณิชย์ และเจาะลึกทุนวิจัยภายใต้ 
บพท. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  

รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต ิ
(NIA)  

 14 มีนาคม 2565 อบรมทักษะด้าน AI ในหัวข้อ การจัดการ
ปัญหาในหลากหลายมิตดิ้วยปัญญาประดิษฐ์ 
(Problem Solving with AI)  
 

รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
Train the Trainer 
ส าหรับเด็กและเยาวชน 
Learn AI ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี  

 31 มีนาคม ถึง 1 
เมษายน 2565 

อบรมเชิงปฏิบัติการ Retreat ผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ระดับหลักสูตร 
 และระดับคณะและสถาบัน รุ่นที ่1 ณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
กรุงเทพมหานคร 

จัดโดย  
มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทร
เกษม 

 11 – 12 พฤษภาคม 
2565 

Workshops การเข้าถึงปัญหาที่แท้จริง หัวใจ
การสกัดโจทย์กรอบการวิจัย Local 
Enterprises ณ ห้องประชุมจูปิเตอร์ ช้ัน 3 
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชัน 
กรุงเทพมหานคร 

 

4. อาจารย์ ดร.ปทุมพร 
ประสาททอง 

21 เมษายน 2565 หลักสตูรหลักจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์ 
ส าหรับนักศึกษา/นักวิจัย 

รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
NRCT ร่วมกับ NECAST 

5. อาจารย์ชิดชนก  
   ศรสีวัสดิ ์

22 มีนาคม 2565  โครงการอบรมการจัดกิจกรรมทางกายใน
สถานศึกษา  

รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

                (2) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้เข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง ดังต่อไปนี้ 

บุคลากรสนับสนนุ 
การเรียนการสอน 

วันที่อบรม โครงการ/หัวข้อ สถานที่อบรม 

1. นางสาวพัชรี  
   พันธุ์อุดม 

12 ตุลาคม 2564 การฝึกอบรม เรื่อง “ระบบการป้องกันและ
แก้ไขภัยอันตราย การวเิคราะห์และการ
ประเมินความเสี่ยง” 

รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
คณะกรรมการด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการ
ที่เกี่ยวข้องกับสารเคม ี

 19 พฤศจิกายน การฝึกอบรม เรื่อง “กฎหมายความปลอดภัย รูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
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บุคลากรสนับสนนุ 
การเรียนการสอน 

วันที่อบรม โครงการ/หัวข้อ สถานที่อบรม 

2564 อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน” 

คณะกรรมการด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการ
ที่เกี่ยวข้องกับสารเคม ี

 23 พฤศจิกายน 
2564 

การฝึกอบรม เรื่อง “การประเมินและการ
บริหารความเสี่ยง” 

ในรูปแบบออนไลน์ จดัโดย 
คณะกรรมการด้านมาตรฐาน
ความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการ
ที่เกี่ยวข้องกับสารเคม ี

 8 เมษายน 2565 การดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐม
พยาบาลและสุขภาพอนามัย 
สภากาชาด 

 

            นอกจากนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เข้ารับการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ 
สถานะอยู่ระหว่างการศึกษาต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จั งหวัดพิษณุโลก          
ทั้งนี้ หลักสูตรตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะท าให้ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นภายในปีการศึกษา 
2566 

  3.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
            จากการประเมินติดตามการไปอบรมพัฒนาตนเองของคณาจารย์ ในปีการศึกษา 2563 พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้รับการพัฒนาตนเองเป็นไปตามระบบและกลไกของหลักสูตร ด้วยการเข้าร่วมการอบรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามระบบกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อย่างดี แต่พบอุปสรรคในการไปอบรมพัฒนา 
เนื่องจากงบประมาณสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 3,500 บาท/คน ไม่เพียงพอ ประกอบกับ
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิค-19 จึงได้มีการทบทวนเพื่อให้หลักสูตรน าเร่ืองเข้าที่ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
เพื่อหามติร่วมกันส าหรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 

     3.4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
            จากการทบทวนระบบและกลไกได้น าข้อมูลไปด าเนินการเพื่อปรับปรุง ซึ่งมีมติจากที่ประชุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ให้น าเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้คณะจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
รายบุคคลในการพัฒนาศักยภาพแก่อาจารย์เพิ่มเติมของหลักสูตร 10,000 บาท โดยคณะได้รับทราบข้อมูลและให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถใช้งบประมาณส่วนกลางเพิ่มเติมได้เป็นรายกรณี 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
1) ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

     ผลการด าเนินงาน 

รายการ จ านวน 



29 
 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 คน 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 60.0 
ค่าคะแนนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 

 เกณฑ์การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
3 

 100 
5 

 = ร้อยละ 60.0 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
ดังนั้น จากสูตรค านวณได้ร้อยละ 60.0 จึงคิดเป็นคะแนนเต็ม 5 

(หมายเหตุ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์ ดร.นริศรา ชาญณรงค์ อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง และอาจารย์ ดร.ปทุมพร ประสาททอง)   

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
2) ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

     ผลการด าเนินงาน 

รายการ จ านวน 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 20.0 
ค่าคะแนนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.67 คะแนน 

 
 เกณฑ์การประเมินหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

= 
1 

 100 
5 
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 = ร้อยละ 20.0 

คิดเป็นคะแนน = 
20 

 5 
60 

 
= 1.67 คะแนน 

 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้น จากสูตรค านวณได้ร้อยละ 20.0 จึงคิดเป็นคะแนน 1.67 
(หมายเหตุ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 1 ท่าน 
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์)   
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 6 ชิ้น มีรายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ ผลงานทางวิชาการ 
คะแนน
น้ าหนัก 

1 ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย, ศุภลักษณ์ สุมาลี, ศิริวัฒณา ลาภหลาย, พิมรา ทองแสง, รุ่งนภา นวลมะลัง, 
อภิญญา บุญเขียน, มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร . (2564). ความชุกของเช้ือรา Cryptococcus 
neoformans จากมูลนกพิราบในบางแสน จังหวัดชลบุรี ด้วยเทคนิค MALDI-TOF Mass 
Spectrometry.  วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 16(2): 41-52. 

0.60 

2 Putcharawipa Maneesai, Nisita Chaihongsa, Metee Iampanichakul, Sariya 
Meephat, Patoomporn Prasatthong, Sarawoot Bunbupha, Chutamas 
Wunpathe, and Poungrat Pakdeechote. 2021. 'Clitoria ternatea (Linn.) 
flower extract attenuates vascular dysfunction and cardiac hypertrophy 

via modulation of Ang II/AT(1) R/TGF-β1 cascade in hypertensive rats',      
J Sci Food Agric.101: 11563. 

1 

3 Sariya Meephat, Patoomporn Prasatthong, Prapassorn Potue, Sarawoot 
Bunbupha, Poungrat Pakdeechote, and Putcharawipa Maneesai. 2021. 
'Diosmetin Ameliorates Vascular Dysfunction and Remodeling by 

Modulation of Nrf2/HO-1 and p-JNK/p-NF-κB Expression in Hypertensive 
Rats', Antioxidants, 10: 1487. 

1 

4 Sarawoot Bunbupha, Patoomporn Prasarttong, Anuson Poasakate, 1 
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ล าดับ ผลงานทางวิชาการ 
คะแนน
น้ าหนัก 

1 ณัฐภาณินี ถนอมศรีเดชชัย, ศุภลักษณ์ สุมาลี, ศิริวัฒณา ลาภหลาย, พิมรา ทองแสง, รุ่งนภา นวลมะลัง, 
อภิญญา บุญเขียน, มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร . (2564). ความชุกของเช้ือรา Cryptococcus 
neoformans จากมูลนกพิราบในบางแสน จังหวัดชลบุรี ด้วยเทคนิค MALDI-TOF Mass 
Spectrometry.  วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา, 16(2): 41-52. 

0.60 

Putcharawipa Maneesai, and Poungrat Pakdeechote. 2021. 'Imperatorin 
alleviates metabolic and vascular alterations in high-fat/high-fructose diet-
fed rats by modulating adiponectin receptor 1, eNOS, and p47phox 
expression', European journal of pharmacology, 899: 174010. 

5 Sariya Meephat, Patoomporn Prasarttong, Siwayu Rattanakanokchai, Sarawoot 
Bunbupha, Putcharawipa Maneesai, and Poungrat Pakdeechote. 2021. 
'Diosmetin attenuates metabolic syndrome and left ventricular alterations 

via the suppression of angiotensin II/AT1 receptor/gp(91phox)/p-NF-κB 
protein expression in high-fat diet fed rats', Food Funct, 12: 1469-81. 

1 

6 Sarawoot Bunbupha, Poungrat Pakdeechote, Putcharawipa Maneesai, and 
Patoomporn Prasarttong. 2021. 'Nobiletin alleviates high-fat diet-induced 
nonalcoholic fatty liver disease by modulating AdipoR1 and gp91phox 
expression in rats', J Nutr Biochem, 87: 108526. 

1 

 รวม 5.60 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20   

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 0.20   
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ 
0.40   

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 0.40   
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ท่ีได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
0.60   

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมลู TCI กลุ่มท่ี 2 

0.60 1 0.60 

- มีการจดแจ้งลิขสิทธ์ิ 0.60   
- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.80   
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน 0.80   
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ระดับคุณภาพ ค่าน้ าหนัก 
จ านวน
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 1 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2562  

1.00 5 5 

- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1.00   
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ

แล้ว ได้แก่ 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
  ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
  กรณีศึกษา 
  ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
  ซอฟต์แวร ์
  พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

1.00   

รวม 5 5.60 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ร้อยละ 112.0 

คะแนนที่ได้ 5 คะแนน 
 
 เกณฑ์การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร
ที่มีผลงานทางวิชาการ 

= 
5.60 

 100 
5 

 = ร้อยละ 112.0 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม                 
5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป ดังนั้น จากสูตรค านวณได้ร้อยละ 112.0 จึงคิดเป็นคะแนนเต็ม 5 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
1) การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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 ผลการด าเนินงาน 
 การคงอยู่ของอาจารย ์
    อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2564  มีการเปลี่ยนแปลง 
จ านวน 1 คน เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพารัตน์ แสนคาร ถึงแก่กรรม คิดเป็นร้อยละการคงอยู่ ร้อยละ 80.0  

ล าดับ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
1 อาจารย์ ดร.นริศรา ชาญณรงค์ อาจารย์ ดร.นริศรา ชาญณรงค์ อาจารย์ ดร.นริศรา ชาญณรงค์ 
2 อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ  

บุญเรืองศักดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ  
บุญเรืองศักดิ์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ  
บุญเรืองศักดิ์ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพารัตน์  
แสนคาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพารัตน์  
แสนคาร 

อาจารย์ ดร.ปทุมพร ประสาททอง 

5 อาจารย์ชิดชนก ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ชิดชนก ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ชิดชนก ศรีสวัสดิ์ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 
2) ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

      (1) ผลสรุปความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีภาพรวมระดับความคิดเห็นเฉลี่ย
เท่ากับ 4.44 อยู่ในระดับมาก โดยจ าแนกตามประเด็นได้ ดังนี้ 

           (1.1) ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 อยู่ในระดับมาก 
           (1.2) ด้านการบริหารอาจารย์ ซึ่งมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับมาก 
           (1.3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ซึ่งมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมาก 

ประเด็น 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 4.46 (มาก) 4.48 (มาก) 4.62 (มาก) 
การบริหารอาจารย ์ 4.51 (มากที่สุด) 4.57 (มากที่สุด) 4.57 (มากที่สุด) 
การส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์ 4.23 (มาก) 4.26 (มาก) 4.26 (มาก) 

เฉลี่ยรวม 4.40 (มาก) 4.44 (มาก) 4.48 (มาก) 

      (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ถึงผลการด าเนินการที่ผ่านมาเพื่อวางแผนก าหนด
ขั้นตอนในการบริหารหลักสูตรและการจัดท าระบบและกลไกที่ชัดเจน เพื่อให้การบริหารหลักสูตรเป็นรูปธรรมมากข้ึน ดังนี้    
           (2.1) ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ควร
พิจารณาใน 2 ประเด็น ได้แก่ จ านวนภาระงานสอน และการจัดรายวิชาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และการควบคุมการ
จัดการเรียนการสอน ในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
  (2.2) ด้านการบริหารอาจารย์ ควรต้องพิจารณาใน 1 ประเด็น ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  
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  (2.3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ควรต้องพิจารณาใน 1 ประเด็น ได้แก่ เครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร  
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ข้อมูลนักศึกษา 

การบริหารอาจารย์ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสตูร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
อัตราการคงอยู่ 

2560 2561 2562 2563 
ปีการศึกษา 2560 64 55 55 50 62.50 
ปีการศึกษา 2561 - 65 62 57 79.17 
ปีการศึกษา 2562 - - 49 37 75.51 
ปีการศึกษา 2563 - - - 44 84.62 

รวมจ านวนนกัศึกษา 64 120 166 188  

     องค์ประกอบด้านนักศึกษา เร่ิมด าเนินการตัง้แต่การรับนักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลที่เกิดกับ
นักศึกษา โดยพิจารณาจากตัวบง่ชี้ ดังต่อไปนี้ 

      ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1  การรับนักศึกษา 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
1) การรับนักศึกษา 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักศึกษาแรกเข้าเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา จ านวน 60 คน  
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษามีคุณสมบัติครบตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 

ข้อมูลนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564  

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนรับเข้า 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 
2561 72 65 62 57 56 
2562 49 - 49 37 35 
2563 52 - - 44 42 
2564 63 - - - 51 
รวม 236 65 111 138 184 

 จากข้อมูลนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 พบว่า จ านวนรับนักศึกษา จ านวน 63 คน มากกว่าจ านวนตามเกณฑ์       
ที่ก าหนด โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ท าการส ารวจจ านวนรับเข้านักศึกษาทุกรอบปีการศึกษา ก่อนจะท า
การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา ทั้งนี้ หลักสูตรได้ก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาให้
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สอดคล้องกับจ านวนผู้เรียนตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุข  
ศาสตรบัณฑิต ได้แจ้งความประสงค์และระบุจ านวนรับนักศึกษารวมทั้งสิ้น 60 คน 

 
 
    หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษา โดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการ
ประชุม เพื่อวางแผน และปรับปรุงแผนการรับนักศึกษา โดยการก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับจ านวนผู้เรียน
ตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขที่ได้ก าหนดไว้ รวมทั้งได้ท าการเทียบเคียงและวิเคราะห์ข้อมูลก ารรับนักศึกษาจากปี
การศึกษา 2560 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จ านวนนักศึกษาที่รับเข้ามีจ านวนลดลงกว่าเดิมในแต่ละรอบปีการศึกษา  
    ทั้งนี้ ในรอบปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้น าข้อมูลการรับนักศึกษาของปีการศึกษา 2563 มาปรับปรุงระบบการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2564 และแผนการรับนักศึกษา จึงยังคงจ านวนการรับนักศึกษาไว้ที่ 60 คน โดยคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตร ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2  
     1.1) ระบบกลไก/กระบวนการ 
            หลักสูตรฯ ก าหนดขั้นตอนการรับนักศึกษา ดังนี้ 
            (1) ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ เพื่อวางแผน ก าหนดเป้าหมาย และปรับปรุงแผนการรับนักศึกษา    
โดยพิจารณาจากประเด็นจ านวนผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข ปัญหาด้านจ านวนประชากรในวัยเรียนของ
ประเทศไทยมีจ านวนลดลง โอกาสในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ มุมมองและทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปของ
นักเรียนต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงปัญหาทางการเงินของครอบครัวของนักศึกษา ประกอบกับความพร้อม
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ของอาจารย์ผู้สอน สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา และคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ตาม มคอ.2  โดยได้ประกาศรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ผ่านกระบวนการรับสมัครของหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
            (2) หลักสูตร ได้น าเสนอแผนการรับนักศึกษา โดยท าบันทึกข้อความ แจ้งแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 60 คน ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข ส่งถึงคณะ
เพื่อน าเสนอมหาวิทยาลัย 
            (3) หลักสูตรฯ ได้วางแผนการจัดท าสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่ วีดิทัศน์ ป้ายประกาศ แผ่นพับ ที่คั่นหนังสือ และของ
ที่ระลึกหลักสูตรฯ ได้แก่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% เพื่อน าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ผ่านทางกิจกรรมในส่วน
ของมหาวิทยาลัย คือ การประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ที่แจ้งความ
ประสงค์กับทางมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยหลักสูตรฯ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฯ ตามโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในเขตและนอกเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น  
เฟชบุ๊คของหลักสูตรฯ เฟชบุ๊คของคณะ และของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th   
            (4) การรับนักศึกษา มีจ านวน 4 รอบ ดังนี้  
                (4.1) รอบที่ 1 รอบรับตรงอิสระ 
                (4.2) รอบที่ 2 รอบรับตรงอิสระ 
                (4.3) รอบที่ 3 รอบรับตรงอิสระ 
                (4.4) รอบที่ 4 รอบรับตรงอิสระ 
            (5) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้ประชุมก าหนดแนวทางและเกณฑ์ประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์   
ผู้ผ่านการคัดเลือก โดยก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นส าหรับผู้ที่จะผ่านการสอบสัมภาษณ์ คือ นักเรียนต้องเรียนในแผนการเรียน
ทางด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มีทัศนคติที่ดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมี
จิตสาธารณะ ทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อื่น การท างานด้านการบริการสุขภาพ การปฏิบัติงานในชุมชน 
รวมทั้งความมีปฏิภาณ ไหวพริบ ทัศนคติเชิงบวก ความฉลาดทางอารมณ์ และทักษะชีวิต  
            (6) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้ก าหนดให้มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
จากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 3 คน 
            (7) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา และการประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อให้
ได้นักศึกษาที่มีปริมาณและคุณภาพเป็นไปตามที่ก าหนด 
     1.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
           จากผลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีจ านวนนักศึกษาที่มารายงานตัว
เข้าศึกษา จ านวน 63 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 105 โดยจ านวนนักศึกษาที่รับเข้ามากกว่าจ านวนที่ตั้ง
เป้าไว้ คือ จ านวน 60 คน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 (จ านวนรับเข้า 52 คน) ทั้งนี้เป็นผลมาจากการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟชบุ๊คของหลักสูตร เฟชบุ๊คของคณะ และของมหาวิทยาลัยฯ เว็บไซต์ 
http://regis.nsru.ac.th และออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในรูปแบบ Onsite และ Online ทั้งในเขต
และนอกเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย 
     1.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
            คณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้ประชุม วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อมูลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 และ       
แผนการเปิดรับนักศึกษา พบว่า จ านวนนักศึกษาที่รับ มีจ านวนเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีความใกล้เคียงกับแผนการเปิดรับนักศึกษา    
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การที่จ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร เนื่องจาก
สามารถประกอบอาชีพในสายงานของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นความต้องการของตลาด มีงานท ารองรับ และเป็นอาชีพที่มี
ความมั่นคงแน่นอน และเมื่อเปรียบเทียบ ข้อมูลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 และข้อมูลการรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2564 พบว่า จ านวนนักศึกษาที่รับ มีจ านวนเพิ่มข้ึน จาก 52 คน เป็น 63 คน คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 21.15 ซึ่งเป็น
ผลมาจากกระบวนการในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ในเชิงรุกที่กรรมการหลักสูตรได้วางแผนและด าเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย  
     1.4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
            จากการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 หลักสูตร ได้มีการปรับปรุงระบบและกลไก 
            (1) ในการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อให้ได้จ านวนตามแผนการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยการเปิดโอกาส
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย ด้วยการเพิ่มระยะเวลา ช่องทาง และจ านวนรอบการรับสมัคร ในการรับเข้าศึกษาต่อ ท าให้
นักเรียนที่สนใจได้รับโอกาสเพิ่มมากข้ึน 
            (2) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา คณะกรรมการหลักสูตร ได้ด าเนินการประชุม วางแผน ปรับปรุง และแก้ไข ปัญหา
ต่าง ๆ ตามบริบทที่หลักสูตร จะสามารถแก้ปัญหาได้ให้กับนักศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา เช่น ปัญหาผลการ
เรียนของนักศึกษาไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าห้องเรียนจ านวน 2 คน 
ต่อ 1 ห้องเรียน เพื่อให้เกิดการดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 
ในรูปแบบการสื่อสารออนไลน์ เช่น การสร้างกลุ่มเพื่อติดต่อนักศึกษาโดยตรงและรวดเร็ว ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น 
และยังจัดให้มีการสอนเสริมให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ในการเรียนเพิ่มเติมอีกด้วย  
            (3) ปัญหาทางการเงินของครอบครัวนักศึกษา หลักสูตรได้ให้ค าแนะน าแหล่งทุนเพื่อการศึกษา ทั้งภายในและ
ภายนอก ทั้งของภาครัฐและเอกชน เช่น กยศ. กรอ. กองทุนช่วยเหลือการศึกษาจากมูลนิธิ SET ทุนสงเคราะห์ ทุนการศึกษา
จากบริษัท โรงงาน และบุคคลทั่วไป รวมไปถึงข้อมูลของแหล่งทุนต่าง ๆ ในการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนที่น่าเชื่อถือได้ 
            (4) ปัญหาทางสุขภาพของนักศึกษา หลักสูตรได้ดูแลและให้ค าปรึกษาทางสุขภาพของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งใน
ส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ และมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ กลุ่มงานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ชมรม To be number 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และคลินิกให้
ค าปรึกษาปัญหาวัยรุ่น ที่เปิดให้บริการแก่นักศึกษา ทั้งในและนอกเวลาท าการ 
            (5) ปัญหาการย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย และการย้ายสถานศึกษา หลักสูตรได้มีการพูดคุยเพื่อท าความ
เข้าใจ และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะย้ายสาขาวิชาแบบส่วนตัว เพื่อที่จะได้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริง และ
ด าเนินการช่วยเหลือนักศึกษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงจุด 
            (6) ปัญหาการพ้นสภาพนักศึกษา เป็นปัญหาที่มีความอ่อนไหว โดยคณะกรรมการหลักสูตรจะต้องมีการประชุม   
เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือให้กับนักศึกษาอย่างเร่งด่วนและเหมาะสม หลังจากที่มีการพูดคุยถึงปัญหาของนักศึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและพูดคุยสอบถามกับนักศึกษาโดยตรง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะปฏิบัตพิื้นฐาน 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษามีความพร้อมที่จะเรียนไดต้ลอดหลักสูตร 

     2.1) ระบบกลไก/กระบวนการ 
            ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้วางแผนและด าเนินการจัดการทดสอบความรู้และทักษะปฏิบัติพื้นฐาน 
คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมีระบบและกลไก 
ดังนี้ 
            (1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้มีการประชุม เพื่อวางแผน ก าหนดเกณฑ์ และออกแบบทดสอบ ความรู้และ
ทักษะปฏิบัติพื้นฐานที่นักศึกษาใหม่พึงมี  
            (2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ก าหนดช่วงเวลา วางแผนการจัดการทดสอบ และการจัดกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อม และด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ก าหนดไว้ 
            (3) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้มีการประชุมเพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการทดสอบ และผลการด าเนิน
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะ เพื่อปรับเปลี่ยนและก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัด
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้าในปีการศึกษาถัดไป 
     2.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
            ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าว พบว่า ผลการทดสอบความรู้และทักษะ
ปฏิบัติพื้นฐานคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความรู้และทักษะปฏิบัติพื้นฐานคอมพิวเตอร์ และ
ภาษาอังกฤษ ที่แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละโรงเรียน โดยไม่มีนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ 
ดังนั้น คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจึงต้องมีการจัดกิจกรรมการเตรียมพร้อมให้แก่ ผู้ที่สอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดย
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ร่วมกับทางคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส าหรับนักศึกษาของหลักสูตร ก่อนเข้ารับการทดสอบความรู้และทักษะปฏิบัติพื้นฐานคอมพิวเตอร์ และ
ภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบ 
     2.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
            หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาของหลักสูตร พบว่า นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ สอบผ่าน
ความรู้และทักษะปฏิบัติพื้นฐาน ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้น โดยมีนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.59 ท าให้นักศึกษามีความรู้เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และหลักสูตรเห็นว่าควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมอบรมโครงการที่จะพัฒนาทักษะและศักยภาพทั้ง 2 ด้าน 
     2.4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ 
            หลักสูตรได้ปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ ตามผลการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ โดยการเพิ่มการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมอบรมโครงการที่จะพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ และ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาของหลักสูตร และน าผลการประเมินการจัดกิจกรรมมาพูดคุยร่วมกับทางคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปี
การศึกษาถัดไปมากยิ่งขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  จ านวนนักศึกษาทีล่าออกกลางคนัลดลง 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ทุกชัน้ปี ได้รับค าปรกึษาวิชาการ และแนะแนว 
                                 จากอาจารย์ที่ปรึกษา 
     จากผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปี 2564 แสดงให้เห็นว่า 
ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษามีความชัดเจนมากขึ้น กล่าวคือ มีช่องทางและช่วงเวลาใน
การขอรับค าปรึกษาเพิ่มขึ้น สะดวกต่อการเข้าถึงมากขึ้น แต่ยังพบว่า มีนักศึกษาส่วนน้อยที่เข้ามาขอรับค าปรึกษาตาม
ช่องทางและช่วงเวลาต่าง ๆ ที่หลักสูตร ได้จัดรองรับไว้ให้บริการ รวมทั้งมีการปรับกระบวนการในการเข้าถึงผู้ปกครองและ
กลุ่มเพื่อนของนักศึกษามากขึ้น เพื่อร่วมกันตรวจ ติดตาม ดูแล แก้ปัญหาของนักศึกษาเป็นรายบุคคล และการจัดกิจกรรม 
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่พึงประสงค์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา 
     1.1) ระบบกลไก/กระบวนการ 
            หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมวางแผน ออกแบบระบบกลไก/กระบวนการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษา ดังนี้ 
            (1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้มีการประชุมวางแผน ในการก าหนดคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ที่สอดคล้องกับคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ จัดท าขึ้น โดยเสนอรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
ท าค าสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยฯ จ านวน 2 คน ต่อการดูแลนักศึกษา จ านวน 1 ห้องเรียน  โดยการให้ค าปรึกษา ทั้ง
ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย รวมถึงการปรับตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ 
และเร่ืองอ่ืนๆ ของนักศึกษา ทั้งแบบกลุ่มทั้งห้องและแบบเป็นรายบุคคล 
            (2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้มีการประชุมวางแผน ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน เพื่อชี้แจง
แนวทางการให้ค าปรึกษาในกรณีที่นักศึกษามาขอรับค าปรึกษาเป็นการส่วนตัว และก าหนดช่องทางการติดต่อขอรับค าปรึกษา
ของนักศึกษาที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น การสร้างกลุ่มสังคมออนไลน์ในแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line 
group) เฟชบุ๊คหลักสูตร รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ตารางเวลาให้ค าปรึกษา และไลน์ส่วนตัวของอาจารย์         
ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร เพื่อเอื้ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษา เข้าถึงอาจารย์ได้มากยิ่งขึ้น 
            (3) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้มีการประชุมวางแผน ร่วมกับตัวแทนนักศึกษาจากองค์กรนักศึกษาของ
หลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการสนับสนุน ส่งเสริม และจูงใจให้นักศึกษา มีความเข้าใจและกล้าที่จะขอรับค าปรึกษาจากช่อง
ทางการติดต่อที่หลักสูตรได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยการชี้แจง และเน้นย้ าในชั่วโมงเรียน ชั่วโมงโฮมรูม หรือนอกเวลาเรียน ให้
นักศึกษาที่มีปัญหา ติดต่อ หรือเข้าพบอาจารย์ (ผู้สอน และที่ปรึกษา) เพื่อขอรับค าปรึกษาได้ตลอดเวลา 
            (4) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้มีการประชุมวางแผน เพื่อก าหนดช่วงเวลาในการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน เพื่อสรุป วิเคราะห์ และปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบการให้ค าปรึกษาในปี
การศึกษาถัดไป 
 
 
     1.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
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            ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 มีดังนี้ 
            (1) กรรมการประจ าหลักสูตรได้รับค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย และด าเนินการแจ้งให้อาจารย์ที่
ปรึกษาที่มีรายชื่อตามค าสั่งรับทราบและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ดังนี้ 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า ชั้นป ี กลุ่มเรียน อาจารย์ท่ีปรึกษา 
2564 1 ห้อง 1 

 
1. ผศ.ทิพพารัตน์ แสนคาร 
2. ดร.พิมรา ทองแสง 

2563 2 ห้อง 1 
 

1. ดร.นริศรา ชาญณรงค ์
2. ดร.พิมรา ทองแสง 

2562 3 ห้อง 1 
 

1. ดร.ปทุมพร ประสาททอง 
2. ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ ์

2561  
4 

ห้อง 1 
 

1. ดร.นริศรา ชาญณรงค ์
2. ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ ์

ห้อง 2 1. ดร.พิมรา ทองแสง 
2. ผศ.ชยภรณ บุญเรืองศักดิ ์

 
            โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ศึกษาบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา จากคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่
มหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น และปรับรูปแบบการให้ค าปรึกษาให้สอดคล้องตามบริบทของอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละท่าน รวมไปถึง
ต้องสอดคล้องกับความเป็นอัตลักษณ์ของนักศึกษาแต่ละบุคคลอีกด้วย 
            2) อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน รับทราบบทบาท แนวทางการให้ค าปรึกษา และติดต่อประสาน 
แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหาของนักศึกษากับอาจารย์ในสาขาวิชาที่มีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในกรณีที่
นักศึกษามาขอรับค าปรึกษาเป็นการส่วนตัว และสร้างช่องทางการติดต่อขอรับค าปรึกษาของนักศึกษาที่เข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ 
กลุ่มสังคมออนไลน์ในแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line group) เฟชบุ๊คหลักสูตร รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ตารางเวลาให้
ค าปรึกษา และไลน์ส่วนตัวของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน โดยมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ตรวจ ติดตาม
การให้ค าปรึกษาและการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 
            จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2564          
มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 136 คน แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก  
           หลักสูตรได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 18 ด้าน ดังต่อไปนี้    
การนัดพบนักศึกษา, ความเอาใจใส่นักศึกษา, ความพร้อมในการช่วยเหลือนักศึกษา, ความเต็มใจในการท าหน้าที่อาจารย์     
ที่ปรึกษา, ความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี, ความมุ่งมั่นต่อคุณภาพงานการให้ค าปรึกษา, ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย, ความค านึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา, ความสามารถในการน าข้อมูลมาใช้ในการให้ค าปรึกษา , การใช้ภาษาที่
เหมาะสมให้ค าปรึกษา, การรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา, การให้ก าลังใจแก่นักศึกษาที่เข้ารับค าปรึกษา, ความสามารถใน
การแก้ปัญหาให้นักศึกษา, รักษาความลับและข้อมูลส่วนตัวของนักศึกษา, รูปแบบการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสม, มีสถานที่ที่
อาจารย์นัดพบในการให้ค าปรึกษา, การให้โอกาสนักศึกษาเข้าพบ และความพึงพอใจที่ได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยภาพรวม  
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            จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ทั้ง 18 ด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ทั้ง 18 ด้าน อยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 เมื่อน ามา
วิเคราะห์รายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอาจารย์ที่ปรึกษา 3 อันดับแรก ได้แก่ การที่อาจารย์ที่ปรึกษามีความรู้
เกี่ยวกับกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย คิดเป็น 4.23 ± 0.65, มีความมุ่งมั่นต่อคุณภาพงานการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ คิด
เป็น 4.20 ± 0.6, มีรูปแบบการให้ค าปรึกษาที่เหมาะสม คิดเป็น 4.10 ± 0.67 ตามล าดับ ยังไม่ได้เก็บแบบสอบถาม 
            3) ได้แนวปฏิบัติในการสนับสนุน ส่งเสริม และจูงใจให้นักศึกษา เข้าขอรับค าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และ
อาจารย์ผู้สอน ตามช่องทางการติดต่อที่หลักสูตรฯ จัดเตรียมไว้ 
            4) ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้รวบรวมข้อมูลการออกกลางคันของนักศึกษา ปรากฎผลดังนี้ สรุปผลอัตราการ
ออกกลางคันของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมมีนักศึกษาออกกลางคันทั้งสิ้น 12 คน คิดเป็นร้อยละ 2.41 ของ
นักศึกษาทั้งหมด (498 คน) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มากที่สุด จ านวน 8 คน จากการเปรียบเทียบ พบว่า จ านวนนักศึกษาออก
กลางคันในปีการศึกษา 2564 ลดลงจากปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 คน (โดยปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาออกกลางคัน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.35 ของนักศึกษาทั้งหมด) จากการติดตามสอบถามนักศึกษา พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของนักศึกษาที่ออก
กลางคัน คือ การพ้นสภาพการศึกษา (ไม่ลงทะเบียน) 
 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 

ชั้นปี 
กลุ่ม
เรียน 

จ านวนนักศึกษา 
ต้นปีการศึกษา 

2564 

จ านวนนักศึกษา 
ปลายปีการศึกษา 

2564 

จ านวนนักศึกษา 
ที่ออกกลางคัน 

เหตุผลการ 
ออกกลางคัน 

2561 4 ห้อง 1 33 30 3 1. พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 3 คน 
  ห้อง 2 28 26 2 1. พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 2 คน 

2562 3 ห้อง 1 37 35 2 1. พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 2 คน 
2563 2 ห้อง 1 43 42 1 1. พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 1 คน 
2564 1 ห้อง 1 57 51 6 1. เสียชีวิต 1 คน 

2. พ้นสภาพ (ไม่ลงทะเบียน) 5 คน 

รวม   198 184 14  

 
     1.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
            จากผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อประเมินผลการ
ควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา แสดงให้เห็นว่า อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน 
ได้ให้ค าปรึกษาเป็นไปในแนวทางของบทบาทและแนวทางการให้ค าปรึกษาที่คณะกรรมการหลักสูตรจัดท าขึ้น ซึ่งผลการ
ประเมินการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และนักศึกษามีความ
พึงพอใจต่อช่องทางการติดต่อขอรับค าปรึกษาของนักศึกษาที่เข้าถึงได้ง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด รวมไปถึงนักศึกษามีความพึง
พอใจต่อแนวปฏิบัติที่สนับสนุน ส่งเสริม และจูงใจ ในการขอเข้ารับค าปรึกษาได้สะดวกขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุดแต่อย่างไรก็
ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการวางระบบและกลไกเพิ่มขึ้น และระดับความพึงพอใจต่อระบบและกลไกอยู่ในระดับมากที่สุด ก็ควร
จะต้องมีการปรับช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองของนักศึกษามากข้ึน เพื่อร่วมกันตรวจ ติดตาม ดูแล แก้ปัญหาของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล ยังไม่ได้เก็บแบบสอบถาม 
     1.4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการควบคุม 
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            คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้น าผลการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ การควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา มาร่วมกันพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน และปัญหาที่พบ และได้ลงความเห็นว่า ควร
มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาในแต่ละชั้นปี รวมทั้งความสัมพันธ์ของ
นักศึกษาของทุกชั้นปีในหลักสูตร โดยการจัดกิจกรรมรองหรือกิจกรรมเสริม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่พึงประสงค์ในปี
การศึกษาถัดไป 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 6 ด้าน 
             จากผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปี 2563 พบว่า   
ควรน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รอบปีที่ผ่านมามาเขียน PDCA เนื่องจากระบบและกลไกยังไม่ชัดเจน ทั้งนี้ ในรอบปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้น าข้อมูลของ
ปีการศึกษา 2563 มาปรับปรุงระบบกลไกและกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
     2.1) ระบบกลไก/กระบวนการ 
            หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมวางแผน ออกแบบระบบกลไก/กระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้มีการประชุมวางแผน ในการก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยครอบคลุมทักษะทั้ง 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มวิชาหลัก (Core subjects) 2) กลุ่ม
ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career skills) 3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation skills) 
และ 4) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, media, and technology skills) 
            2) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้มีการประชุมวางแผน และก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จะจัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะจากการเรียนในห้องเรียน ได้เรียนรู้จากวิทยากรที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ 
และได้ลงมือปฎิบัติ ให้เป็นแนวทางและเป็นพื้นฐานในการท างานในอนาคต  
            3) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้มีการประชุมวางแผน ร่วมกับตัวแทนนักศึกษา เพื่อวางแนวทางในการจัด
กิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่หลักสูตรได้จัดเตรียมไว้ให้กับนักศึกษา  
            4) คณะกรรมการประจ าหลักสูตร ได้มีการประชุมวางแผน เพื่อก าหนดช่วงเวลาในการติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนงาน เพื่อสรุป วิเคราะห์ และปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับระบบการส่งเสริมนักศึกษา
ในปีการศึกษาถัดไป 
 
 
     2.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
            ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าว พบว่า หลักสูตรฯ ได้มีการจัดกิจกรรมใน
การพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา จ านวน 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีการ
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พัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่ม และจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 
ชั้นปี ดังนี้   

โครงการ/กิจกรรม 

ชั้นปีที ่
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ 

ในศตวรรษที่ 21 
1 2 3 4 1 

กลุ่มวิชา
หลัก 

2 
กลุ่มทักษะ
ชีวิตและ
อาชีพ 

3 
กลุ่มทักษะ
การเรียนรู้

และ
นวัตกรรม 

4 
กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ 
สื่อ และ

เทคโนโลยี 

1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสัมมนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุข 

   / / / / / 

2. การ เตรียมความพร้อมและพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน 

/    / /   

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ
และพัฒนาทักษะการเรียนรู้              ในศตวรรษที่ 
21 ข อ งนั ก ศึ ก ษ า หลั ก สู ต ร  ส า ห รั บ นั กศึ ก ษ า
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

        

3.1 การพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืน
คืนชีพ 

/    / /   

3.2 การพัฒนาทักษะการประเมินภาวะสุขภาพและ
การบ าบัดโรคเบื้องต้น 

/    / /  / 

3.3 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และน าใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านสุขภาพ 

 / /  / /   

 
     2.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
            จากผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้มีการประชุม เพื่อประเมินผลของการ
จัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนานักศึกษาได้ครอบคลุมทุกด้านและทุกชั้นปี ซึ่งผลการประเมินการจัด
กิจกรรมในภาพรวมทั้ง 3 กิจกรรม นักศึกษามีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า
จะมีการวางระบบและกลไกเพิ่มขึ้น รวมทั้งระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่การจัดและปรับรูปแบบของกิจกรรมให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา (COVID-19) โดยระหว่างการจัด
กิจกรรมจะต้องมีการกระตุ้นให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
     2.4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
            คณะกรรมการประจ าหลักสูตรฯ ได้น าผลการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มาร่วมกันพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน และปัญหาที่พบ และได้ลงความเห็นว่า 
ควรจะมีการปรับรูปแบบของกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เช่น การน าเสนอผลงานในรายวิชาการฝึกทักษะในงานสาธารณสุข 
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1, 2 และ 3 จะใช้สื่อจากการพัฒนาทักษะกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในรูปแบบของคลิปวิดีโอหรือการประชุม
ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ การน าเสนอและการรายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์และการ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข รวมไปถึงการด าเนินการจัดการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์เข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา (COVID-19) และนักศึกษาได้มีการ
ฝึกฝนและมีประสบการณืในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นรูปแบบออนไลน์ในปีการศึกษาถัดไป 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
1) การคงอยู่ 
     ข้อมูลนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
     ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีจ านวนนักศึกษา 184 คน จ าแนกตามชั้นปี ดังนี้ 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ชั้นปี 1 ร้อยละ ชั้นปี 2 ร้อยละ ชั้นปี 3 ร้อยละ ชั้นปี 4 ร้อยละ 

2561 72 65 90.28 62 86.11 57 79.17 56 77.78 

2562 49 49 100.00 37 75.51 35 71.43 - - 

2563 52 44 84.62 42 80.77 - - - - 

2564 63 51 80.95 - - - - - - 

 
     จากอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา แสดงให้เห็นว่า มีอัตราที่ไม่คงที่ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา
คงอยู่ มีดังต่อไปนี้  
     1) ปัจจัยภายใน คือ การเปิดโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยจ านวนรอบ (4 รอบ) ในการรับเข้าศึกษาต่อท า
ให้นักเรียนที่สนใจได้รับโอกาสมาเข้าเรียนจ านวนมาก และมีความเสี่ยงที่จะส่งผลต่ออัตราการคงอยู่มากขึ้น     
     2) ปัจจัยภายนอก คือ ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ปัญหาทางการเงินของครอบครัวนักศึกษา 
ปัญหาทางสุขภาพของนักศึกษา การย้ายสาขาวิชาภายในมหาวิทยาลัย การย้ายสถานศึกษา และการพันสภาพนักศึกษา 
รวมทั้งปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบไปอย่างแพร่หลายในทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา 
2) การส าเร็จการศึกษา 
     ข้อมูลนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
     ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีอัตราส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังนี้ 

ปีการศึกษา จ านวน จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออก อัตราส าเร็จการศึกษา 
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ที่รับเข้า รับเข้า 2560 2561 2562 2563 สะสมจนถึงปีการศึกษา 2563 ตามหลักสูตร 
2558 145 102    42 70.35 
2559 74  65   8 87.84 
2560 80   50  30 62.50 
2561 72    53 19 73.61 

 
    ในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส าเร็จการศึกษา รวม 53 คน คิดเป็นร้อยละ 73.61 
ของการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งอัตราส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนกว่าอัตราส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 กล่าวคือ เพิ่มขี้น ร้อยละ 11.11 เนื่องจาก
จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในปี 2560 นั้นมีจ านวนลดลงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ในผลที่เกิดกับนักศึกษาด้านการคงอยู่ในช่วง
ปีการศึกษาแรกที่รับนักศึกษาเข้ามา จึงท าให้จ านวนนักศึกษาคงเหลือ 50 คน และในการค านวณอัตราการส าเร็จการศึกษา
จะต้องน าจ านวนนักศึกษาที่รับเข้ามาใช้ในการค านวณ จึงส่งผลต่ออัตราการส าเร็จการศึกษาที่ลดลงตามไปด้วย แต่อย่างไรก็
ตาม จะเห็นได้ว่า หลักสูตรได้มีการดูแล ก ากับ ติดตาม นักศึกษาจ านวน 50 คน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ให้เรียนจนจบ
การศึกษาครบทั้ง 50 คน ในปีการศึกษา 2563 
     โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร คือ  
     1) การตรวจสอบและติดตามผลการเรียนที่ติดค้าง โดยเฉพาะการแก้ไขผลการเรียนที่ติด I  
     2) การลาพักการเรียนของนักศึกษา ในบางภาคการศึกษา ท าให้ต้องยืดระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาออกไป ท าให้
นักศึกษาในหลักสูตรส าเร็จการศึกษาไม่ตรงตามแผนการเรียน  
     3) การตรวจสอบโครงสร้างการศึกษา (ก่อนส าเร็จการศึกษา) แล้วพบว่า นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาบางกลุ่มไม่ครบ
หน่วยกิต เช่น รายเลือกเสรี รายวิชาศึกษาทั่วไป เป็นต้น 
     คณะกรรมการประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ได้มีการแก้ไขปัญหา โดยการให้อาจารย์ที่ปรึกษา ติดตามนักศึกษา
เป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มอัตราการส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาถัดไป 
     ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  
     จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 มีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 136 
คน แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร ในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 โดยมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร รวมทั้งสิ้น 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการเรียนรู้ตลอด
หลักสูตรที่พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา  
     1) ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการจัดการด้านหลักสูตร อยู่ในระดับ มาก 
กล่าวคือ หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา คิดเป็น 4.19 ± 0.68, มีการจัดแผนการสอน
ตลอดหลักสูตรอย่างชัดเจน คิดเป็น 4.17 ± 0.65, วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา 
คิดเป็น 4.17 ± 0.69, หลักสูตรมีการจัดท าปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาอย่างชัดเจน คิดเป็น 
4.16 ± 0.70 และหลักสูตรมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คิดเป็น 4.10 ± 0.61 
ตามล าดับ 
     2) ด้านอาจารย์ผู้สอน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการจัดการด้านอาจารย์ผู้สอน อยู่ในระดับ 
มาก กล่าวคือ หลักสูตรมีอาจารย์สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ คิดเป็น 4.31 ± 
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0.66, อาจารย์สอน เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์, ค าอธิบายรายวิชา โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
คิดเป็น 4.30 ± 0.65, อาจารย์มีคุณวุฒิและประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน คิดเป็น 4.29 ± 0.66, อาจารย์ให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการและการพัฒนานักศึกษาได้อย่างเหมาะสม คิดเป็น 4.29 ± 0.69 และอาจารย์ที่เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกในความเป็นครู คิดเป็น 4.29 ± 0.66 ตามล าดับ 
     3) ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการจัดการด้านการจัดการเรียน
การสอน อยู่ในระดับ มาก กล่าวคือ หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการ
เรียนการสอน คิดเป็น 4.26 ± 0.66, มีการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะวิชาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ คิดเป็น 
4.24 ± 0.65, มีวิธีการสอนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดศาสตร์ทางวิชาชีพ/หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการพัฒนาการ
เรียนรู้ คิดเป็น 4.21 ± 0.69, มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ คิดเป็น 4.17 ± 0.67 และมีการ
จัดสอนเสริมส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน คิดเป็น 4.13 ± 0.74 ตามล าดับ 
     4) ด้านการวัดและประเมิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจต่อการจัดการด้านการวัดและ
ประเมินผล อยู่ในระดับ มาก กล่าวคือ หลักสูตรได้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินผล คิด
เป็น 4.25 ± 0.65, หลักสูตรมีการวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม คิดเป็น 4.23 ± 0.69, มีวิธีการวัด
ประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และกิจกรรมการเรียนการสอน คิดเป็น 4.22 ± 0.66, และมีการจัดการการวัดและ
ประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า คิดเป็น 4.21 ± 0.68 ตามล าดับ 
     5) ด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรที่พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการด้านการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรที่พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา อยู่ในระดับ มาก กล่าวคือ หลักสูตรมีการ
เสริมสร้างด้านความรู้ คิดเป็น 4.24 ± 0.68, มีการเสริมสร้างด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ คิดเป็น 4.24 ± 0.66, มีการ
เสริมสร้างด้านทักษะทางปัญญา 4.23 ± 0.69, มีการส่งเสริมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ คิดเป็น 4.23 ± 0.68, มีการเสริมสร้างด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คิดเป็น 4.21 ± 0.71 
และมีการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.18 ± 0.66 ตามล าดับ 
     การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
     ผลการวิเคราะห์ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เคยมีข้อ
ร้องเรียน จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 99.26 และเคยมีข้อร้องเรียน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.74  
     โดยมีข้อร้องเรียน เรื่อง การจัดการปัญหาส่วนตัวของอาจารย์ และข้อร้องเรียนนั้นได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงจาก
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ภายใน 7 วัน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า มีการ
ปรับปรุงได้ดีมากข้ึน และมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขหรือปรับปรุงในระดับ มาก    
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีดังต่อไปนี้ 
1. ให้พิจารณาเร่ืองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในบริเวณอาคารเรียน 
2. ให้ก าจัดนกพิราบและมูลของนกพิราบ 
3. ให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลาย ตรงกับความต้องการของแหล่งฝึกและการท างาน 
4. ให้พิจารณาผ่อนปรนเรื่องการแต่งกายชุดนักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาที่จบ
การศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิตทั้งหมด 56 คน เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 50 คน และ
เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาศึกษามากกว่าระยะของหลักสูตรแต่ไม่เกินระยะเวลาศึกษาทั้งหมดจ านวน 6
คน โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งสิ้น 20 ฉบับ โดย
มีผลการประเมินเท่ากับ 4.37 ดังตาราง 

ระดับปริญญาตรี 

รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด  คน 56 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการประเมินทั้งหมด  คน 20 
ค่าร้อยละของบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตของจ านวนบัณฑิต 
ที่ส าเร็จการศึกษา  

ร้อยละ 35.71 

หมายเหตุ  :  จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 

รายการ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมินคุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 4.66 
(2) ด้านความรู้  คะแนน 4.29 
(3) ด้านทักษะทางปญัญา  คะแนน 4.13 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนน 4.56 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คะแนน 4.14 
(6) ด้านทักษะการปฏบิัติ และวชิาชพีสาธารณสุข  4.06 

เฉลี่ยรวมทั้งหมด คะแนน 4.31 

ผลการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า จากการตอบแบบประเมินของผู้ใช้บัณฑิต มีบัณฑิตที่ได้รับการ
ประเมินจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (รวมผู้ส าเร็จ
การศึกษา 56 คน) พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 โดยมีรายละเอียดของความพึงพอใจ
ในผลการเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 ด้านความรู้ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ด้านทักษะทางปัญญา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.13 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และ



49 
 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
ด้านทักษะการปฏิบัติและวิชาชีพสาธารณสุขมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 

นอกจากนี้ผู้ใช้บัณฑิตมีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจุดแข็งของบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร คือ 1. มีน้ าใจช่วยเหลืองานผู้อื่นเป็นอย่างดี 2. ยินดีให้ความร่วมมือกับผู้อื่น 3. มีความสนใจ ใฝ่รู้ และ 4. มีวินัยใน
ตนเอง  
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท า หรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ปี 

 ผลส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ของนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนักศึกษาที่จบการศึกษาและขึ้นทะเบียน
บัณฑิตทั้งหมด 56 คน โดยสัดส่วนของการได้งานท าของบัณฑิต หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี แสดงรายละเอียดดัง
ตาราง 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวนบัณฑิตทั้งหมด  คน 56 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ปี  

หลังส าเร็จการศึกษา  

คน 41 

ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  ร้อยละ 73.21 
หมายเหตุ :  จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
 

รายการ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 
จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นบัรวมผู้ทีป่ระกอบอาชีพอิสระ) *  

คน 28 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  คน 9 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา **  คน - 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  คน - 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่อุปสมบท  คน - 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  คน - 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดป้ระจ าอยู่แล้ว  คน - 

จ านวนบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไม่ไดป้ระกอบอาชพีหลังส าเร็จการศึกษา  คน 4 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี ( + ) คน 37 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด ( - (++++))   คน 41 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี ร้อยละ 90.24 
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คะแนนที่ได ้ คะแนน 4.51 
หมายเหตุ :  * หมายถึง  นับรวมผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา และเมื่อส าเร็จการศึกษาเปลี่ยนงาน  
  หรือเล่ือนขั้นในต าแหน่งงานเดิม 

** หมายถึงไม่นับรวมผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปลี่ยนงาน หรือเล่ือนขั้นในต าแหน่งงานเดิม 

 

สูตรการค านวณ 

 จ านวนบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 100 

จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด 

 

ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี = 
37 

 100 
41 

 = ร้อยละ 90.24 
   

คิดเป็นคะแนน = 
90.24 

 5 
100 

 =  4.51 คะแนน 
 

จากการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี พบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีงานท าภายหลังส าเร็จ
การศึกษา หรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 90.24 ในช่วงระยะเวลาที่ท าการส ารวจ พบว่า ยังมี
บัณฑิตที่ยังไม่มีงานท า จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 ซึ่งตลาดแรงงานที่บัณฑิตได้มีโอกาสเข้าไปท างานโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นองค์กรทางภาครัฐ เช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรเอกชน  

จากการส ารวจถึงต าแหน่งงานที่ท า พบว่า บัณฑิตที่จบไป ได้ท างานเป็นนักวิชาการสาธารณสุขจ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 37.84 พนักงานจ้างเหมาโครงการทางด้านสุขภาพในหน่วยงานของรัฐ จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.22 
พนักงานช่วยการพยาบาล จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 8.11 เจ้าหน้าที่ห้องยาในหน่วยงานของรัฐ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.40 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70  เสมียนกรมชลประทาน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70  
พนักงานห้างสรรพสินค้า จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.32  

 
 
 
 
 
 
จากผลการส ารวจความคิดเห็นบัณฑิตเก่ียวกับภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ในด้านอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน สามารถแปรผลวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตารางแจกแจงความถี่โดยน าเสนอเป็นค่าร้อยละ ดังนี้ 

เงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
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น้อยกว่า 5,000 บาท 
5,001-10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท 
20,001-30,000 บาท 
มากกว่า 30,001บาท 

0 
6 
31 
0 
0 

0 
16.22 
83.78 

0 
0 

จากการส ารวจความคิดเห็นบัณฑิตเกี่ยวกับภาวะการมีงานท าของบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2564  บัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 มอีัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังนี้ อัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 83.78 และอัตราเงินเดือนหรือรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-
10,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22  

 จากการส ารวจสอบถามระยะทางจากมหาวิทยาลัยกับที่ท างาน น้อยกว่า 20 กิโลเมตร จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.72 ระยะทางจากมหาวิทยาลัยกับที่ท างาน 50-150 กิโลเมตร จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 72.97  ระยะทางจาก
มหาวิทยาลัยกับที่ท างาน 151-350 กิโลเมตร จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 24.32   
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคณุภาพการสอนในหลักสูตร 
 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564 
ล าดั
บ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I(ขส) I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

1) สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558)  
1 4273301 การบริหารงานสาธารณสุข 1/2564 16 15 3 1 - - - - - - 35 35 
2 4273501 การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 2 1/2564 15 6 9 1 4 - - - - - 35 35 
3 4273502 อนามัยครอบครัว 1/2564 8 12 13 1 1 - - - - - 35 35 
4 4273503 โภชนาการสาธารณสุข 1/2564 26 5 3 1 - - - - - - 35 35 
5 4273601 ชีวสถิติประยุกต์ในงานสาธารณสุข 1/2564 9 6 9 5 5 1 - - - - 35 35 

6 4274301 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
สาธารณสุข 

1/2564 10 10 28 12 1 - - - - - 61 61 

7 4274501 การฟื้นฟูสุขภาพ 1/2564 30 25 4 1 1 - - - - - 61 61 
8 4274804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาธารณสุขศาสตร์ 
1/2564 61 - - - - - - - - - 61 61 

9 4274901 วิธีวิจัยทางสาธารณสุข 1/2564 11 22 28 - - - - - - - 61 61 
10 4274902 สัมมนาสาธารณสุข 1/2564 10 12 39 - - - - - - - 61 61 
11 4273101 เภสัชวิทยาส าหรับสาธารณสุข 2/2564 9 3 13 8 1 1 - - - - 35 35 
12 4273305 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สาธารณสุข 
2/2564 22 10 3 - - - - - - - 35 35 

13 4273401 การสื่อสารสุขภาพ 2/2564 19 10 4 - 2 - - - - - 35 35 
14 4273602 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 2/2564 13 10 6 - 3 3 - - - - 35 35 
15 4273701 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2/2564 4 8 13 7 3 - - - - - 35 35 
16 4273803 การฝึกทักษะในงานสาธารณสุข 3 2/2564 29 6 - - - - - - - - 35 35 
17 4274805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาธารณสุขศาสตร์ 
2/2564 58 - - 3 - - - - - - 61 61 

2) สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) 
18 30401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน 
1/2564 45 10 1 - - - - 1 - - 57 56 

19 40203 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะ
ที่ดี 

1/2564 24 12 18 2 - - - 1 - - 57 56 

20 40406 การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ
ทางเพศ 

1/2564 20 11 12 - - - - - - - 43 43 

21 60303 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/2564 7 42 8 - - - - - - - 57 57 

22 80101 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1/2564 3 4 8 6 7 7 8 - - - 43 43 

23 4211309 ฟิสิกส์ส าหรับสาธารณสุข 1/2564 1 10 37 6 2 - - 1 - - 57 56 
24 4232601 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 1/2564 16 6 13 7 1 - - - - - 43 43 
25 4271101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ

มนุษย ์1 
1/2564 8 18 25 5 - - - 1 - - 57 56 

26 4271201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 1/2564 25 22 9 1 - - - - - - 57 57 
27 4271302 การสาธารณสุขข้ันน า 1/2564 26 13 11 5 1 - - 1 - - 57 56 
28 4271502 การป้องกันและควบคุมโรค 1/2564 21 6 11 2 3 - - - - - 43 43 
29 4272304 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1/2564 28 7 4 4 - - - - - - 43 43 
30 4272305 การบริหารงานสาธารณสุข 1/2564 21 14 5 3 - - - - - - 43 43 
31 4272701 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพ

สาธารณสุข 
1/2564 7 8 13 5 9 1 - - - - 43 43 

32 30204 ชีวิตกับภาพถ่าย 2/2564 31 5 6 2 1 1 1 - - - 49 47 
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ล าดั
บ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I(ขส) I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

33 30308 ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท้องถ่ิน 

2/2564 29 3 6 2 2 - - - - - 42 42 

34 70407 สื่อดิจิทัลเพื่อการด ารงชีวิตสมัยใหม่ 2/2564 1 7 25 9 7 - - - - - 49 49 
35 80103 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่าน

สื่อออนไลน์ 
2/2564 6 7 9 15 4 5 3 - - - 49 49 

36 80104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/2564 19 7 13 2 1 - - - - - 42 42 
37 4221103 เคมีส าหรับสาธารณสุข 2/2564 13 4 19 8 5 - - - - - 49 49 
38 4271102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของ

มนุษย ์2 
2/2564 4 13 24 7 1 - - - - - 49 49 

39 4271501 การส่งเสริมสุขภาพ 2/2564 16 12 9 7 4 1 - - - - 49 49 
40 4271502 การป้องกันและควบคุมโรค 2/2564 25 6 12 2 4 - - - - - 49 49 
41 4272306 การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน

สาธารณสุข 
2/2564 26 6 5 3 2 - - - - - 42 42 

42 4272307 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2/2564 19 10 9 2 2 - - - - - 42 42 
43 4272504 อนามัยครอบครัวและการอนามัย

เจริญพันธุ์ 
2/2564 11 14 17 - - - - - - - 42 42 

44 4272601 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 2/2564 6 5 18 9 4 - - - - - 42 42 
45 4272602 ชีวสถิติส าหรับสาธารณสุข 2/2564 4 5 11 5 14 3 - - - - 42 42 
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องค์ประกอบที่ 5  หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    องค์ประกอบด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน เร่ิมด าเนินการตั้งแตส่าระของรายวิชาในหลักสูตร         
การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากตวับ่งชี้ ดงัต่อไปนี้ 
    ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 
    ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
    ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ   การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูรปริญญาตรี จ านวน 1 หลักสูตร 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหนา้ทางวิชาการ และความต้องการ 
                                 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     1.1) ระบบกลไก/กระบวนการ  
            ปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในด้านการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร พบว่า หลักสูตรควรมีการวางแผนการประเมินสาระรายวิชาให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน 
หลักสูตรจึงวางระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร โดยมีหลักคิดการด าเนินการที่
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 41 ง 13 กุมภาพันธ์ 
2564  ดังนี้ 

ระบบและกลไกการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ส ารวจความเป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมท้ังศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าหลักสูตร 

ออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร เพื่อน าไปสู่การพัฒนา/ปรับปรงุหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอมหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ด าเนินการจัดท ารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเสนอหลักสูตรต่อกรรมการวิชาการคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเสนอหลักสูตรต่อกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเสนอหลกัสูตรต่อสภาวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าเสนอหลกัสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่ง
หลักสูตรเสนอคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อ

รับทราบ 
 

 

 

 

 

สภาวิชาชีพสาธารณสุข
ชุมชนรับทราบ 

ประกาศ 
รับสมัคร 
นักศึกษา 

เห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินกระบวนการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร 

ปรับปรุงแก้ไข 
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            หลักสูตรมีก าหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี ซึ่งในปีการศึกษา 2564 นั้น มีการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่

เดิม ดังนั้น ทางหลักสูตรจึงวางระบบและกลไกเพื่อออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตรเพิ่มเติมตาม ข้อบังคับ

สภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562 ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 41 ง 13 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

รายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 

ดังนี้  

ระบบและกลไกการออกแบบหลกัสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
           (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวน ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 41 ง 13 
กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมกับการสังเคราะห์รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 เพื่อน าผลการทบทวน ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตร  
           (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในที่จะต้องท าการปรับปรุงสาระของรายวิชาใน
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  
           (3) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการปรับปรุงสาระของรายวิชา ให้สอดคล้องกับข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วย
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 
ตอนพิเศษ 41 ง 13 กุมภาพันธ์ 2562 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ปีการศึกษา 2564 โดยท าการปรับปรุงสาระของ
รายวิชา ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ครอบคลุมประเด็น 
ได้แก่ จุดมุ่งหมายของรายวิชา วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา และแผนการสอนและการประเมินผล 

ข้อคิดเหน็จากการวิพากษ์ มคอ.5, 6 และการประเมินผู้ใช้บัณฑิต ปกีารศกึษา 2564 

เนื้อหาที่ตอ้งเพิ่มในรายวิชาของหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตรพจิารณาวางแผนรว่มกับอาจารย์ผู้สอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แจ้งอาจารย์ผู้สอนเพิม่เตมิเนื้อหาในรายวิชาที่ต้องปรับปรุงใน มคอ.3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเมนิผลการเพิม่เตมิเนื้อหาในรายวิชา จาก มคอ.5, 6                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมสาระที่ตอ้งปรับปรุงทั้งหมดน าไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชมุชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศกึษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  

พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพเิศษ 41 ง 13 กมุภาพันธ์ 2562 
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           (4) อาจารย์ผู้สอนน าส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
มายังกรรมการหลักสูตร และน าใช้ผลการปรับปรุงสาระของรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
     1.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
          จากการด าเนินการปรับปรุงสาระของรายวิชา ในประเด็นจุดมุ่งหมายของรายวิชา วัตถุประสงค์ในการพัฒนา /
ปรับปรุงรายวิชา และแผนการสอนและการประเมินผล พบว่า การปรับปรุงสาระของรายวิชาในบางรายวิชานั้น                  
ยังไม่ครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ที่แต่ละรายวิชาได้ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.2) ซึ่งประกอบด้วยผลการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  (2) ด้านความรู้  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ด้านทักษะวิชาชีพ กรรมการหลักสูตรจึงได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนและ
วิเคราะห์มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ของแต่ละรายวิชา เพื่อน าไปปรับปรุงสาระของรายวิชาให้มีความ
สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต่อไป 
     1.4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
           การปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตรที่ได้ด าเนินการไปในปีการศึกษา 2564 โดยการประเมินผลจากรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  ของแต่ละรายวิชา พบว่า ใน
บางรายวิชายังมีข้อเสนอแนะแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป ระบุไว้ในรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงประชุมร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอนอีกครั้ง เพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงสาระรายวิชาให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน         
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน  พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
136 ตอนพิเศษ 41 ง 13 กุมภาพันธ์ 2562  และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการศึกษาถัด 
 

 
2.1) ระบบกลไก/กระบวนการ  
            หลักสูตรได้ก าหนดกระบวนการปรับปรุงรายวชิาให้มคีวามทันสมัยตามความก้าวหนา้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ดังนี้ 
 
 
 

ระบบและกลไกการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหนา้ในศาสตร์สาขานั้นๆ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
2) การปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  การปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานัน้ๆ  
                                จ านวน 1 หลักสูตร 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหนา้ทางวิชาการ และความต้องการ 
                                 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสีย 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตรประชุมวางแผนเกี่ยวกับการปรับปรุงรายวิชา 
ให้มีความทนัสมัยตามความกา้วหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

วิเคราะห์รายวิชาให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชมุชน 

 
อาจารย์ผู้สอนปรับปรงุรายวิชาที่รับผิดชอบ (มคอ.3, 4) 
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 2.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
           (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร โดยส ารวจความเป็นไปได้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมทั้งศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องเทียบเคียงกับ ข้อบังคับสภาการสาธารณสุข
ชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 136 ตอนพิเศษ 41 ง 13 กุมภาพันธ์ 2562   
           (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตามข้อบังคับสภาการ
สาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2562 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 41 ง 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนค าอธิบายรายวิชา และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
           (3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับปรุงรายวิชาให้มีความทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์ โดยก าหนดกรอบการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตามข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอน
พิเศษ 41 ง 13 กุมภาพันธ์ 2562 ครอบคลุมทั้งหมด 5 กลุ่มความรู้ คือ 
               - กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยชุมชน  
               - กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติ และการวิจัยทางด้านสาธารณสุข  
               - กลุ่มตรวจประเมิน บ าบัดโรคเบื้องต้น ดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ  
               - กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
               - กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข 
           (4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สรุปและก าหนดแนวทางการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย ตาม
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2562 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 41 ง 13 กุมภาพันธ์ 2562 และด าเนินการปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
           (5) อาจารย์ผู้สอนน าส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
มายังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และน าใช้ผลการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
     2.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
           จากการปรับปรุงรายวิชาเพื่อให้เนื้อหาของรายวิชามีความทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรได้ปรับเนื้อหาให้มีความทันสมัยตาม
ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2562 
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 41 ง 13 กุมภาพันธ์ 2562  แต่ในการปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชานั้น ควร
ท าการปรับค าอธิบายรายวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ควบคู่กันไป เพื่อให้เนื้อหารายวิชามี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
     2.4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการส ารวจทุกรายวิชาในหลักสูตร ที่ต้องการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา และ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) พบว่า ไม่มีรายวิชาที่ต้องการปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1) การก าหนดผู้สอน 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  ทุกรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในหลักสูตรมีการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่มี 
                                ความรู้ความเชี่ยวชาญในวชิาทีส่อน  
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม Curriculum Mapping  

     1.1) ระบบกลไก/กระบวนการ  
            ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในด้านการก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา พบว่า 
หลักสูตรควรมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการก าหนดผู้สอน และควรมีเกณฑ์การก าหนดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาที่เห็น
เป็นรูปธรรม หลักสูตรจึงได้ด าเนินการปรับปรุงระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

ระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
           (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม เพื่อก าหนดอาจารย์ผู้สอน และการแบ่งรายวิชาที่รับผิดชอบส าหรับ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละคน ซึ่งมีการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ในการมอบหมายรายวิชาและจัดตารางสอน         
โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ซึ่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณา
คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญของผู้สอนในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และ
ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้สอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรจากระบบสารสนเทศ กลุ่ม
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด้าน MIS (Management Information System) 
[http://mis.nsru.ac.th/] นอกจากนี้ การก าหนดอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการพิจารณาควบคู่ไปกับ
ภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละคน  
           (2) เมื่อก าหนดอาจารย์ผู้สอนเรียบร้อยแล้ว หลักสูตรด าเนินการจัดส่งรายการจัดสอน ให้ทางคณะทราบ เพื่อน าไปสู่
การจัดตารางสอน และตารางเรียนต่อไป  
           (3) เมื่ออาจารย์ผู้สอนทราบถึงรายวิชาที่รับผิดชอบแล้ว ผู้สอนจะท าการเตรียมการสอนโดยการจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  
           (4) เมื่อเปิดภาคเรียน อาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการสอนตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ซึ่งเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน นักศึกษาจะประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนผ่าน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 

ประชุมเพื่อก าหนดรายวิชาให้แก่อาจารย์ผู้สอน 
- ความรู้ ความสามารถ และความช านาญเฉพาะด้าน            - ประสบการณ์ในการสอน 
- ภาระงานข้ันต่ า                                                      - ผลประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

น าข้อมูลผู้สอน การจัดตารางสอน แจ้งทางคณะในแต่ละภาคเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3, 4) 

กระบวนการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5, 6) 

นักศึกษาประเมิน 
การสอนใน  แต่ละรายวิชา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน 

น าผลการประเมินมาปรับปรุง 
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ระบบสารสนเทศ กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้าน MIS (Management 
Information System) [http://mis.nsru.ac.th/] 
           (5) เมื่อสิ้นสุดภาคเรียน อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) พร้อมทั้งน าผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา มาน าเสนอในรายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
           (6) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินกระบวนการก าหนดอาจารย์
ผู้สอน โดยพิจารณาจากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ควบคู่กับ
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และผลการ
ประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
           (7) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษา 
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.50 คะแนน และเมื่อคิดคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของหลักสูตร ปรากฏผลดังนี้ 

ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
ระดับผลประเมิน 

การสอนของอาจารย์ 
โดยนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 รวม 

2564 4.72 4.80 4.76 ดีมาก 
2563 4.59 4.49 4.55 ดีมาก 

2562 4.48 4.58 4.53 ดีมาก 
2561 4.64 4.59 4.62 ดีมาก 
2560 4.69 4.68 4.69 ดีมาก 

               จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา พบว่า รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพการ
สอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อทักษะการสอนของอาจารย์ทั้ง 5 ด้าน ในปีการศึกษา 2564 ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.76 คะแนน ซึ่งสูงกว่า 4 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา  
     1.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้น าขั้นตอนในการก าหนดอาจารย์ผู้สอนข้างต้นมาประชุม เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพ
ของระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า การก าหนดอาจารย์ผู้สอนของรายวิชาเฉพาะในหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ไม่พบ
ข้อบกพร่องในกระบวนการจัดการเรียนการสอน จากการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญในแต่
ละศาสตร์หรือประสบการณ์ที่หลากหลาย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงก าหนดอาจารย์ผู้สอนในบางรายวิชา มากกว่า      
1 คน ต่อ 1 รายวิชา เช่น  4274804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
ก าหนดให้มีอาจารย์ผู้สอน จ านวน 3 คน ซึ่งรายวิชาเหล่านี้มีเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย จึงจ าเป็นจะต้อง
ก าหนดอาจารย์ผู้สอนร่วมที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละศาสตร์รับผิดชอบในเนื้อหานั้น  ๆ ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ทักษะครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา และสอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาในหลักสูตร อีกทั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนแต่ละคนให้รับผิดชอบสอนรายวิชาที่เป็นวิชาบังคับ เพื่อให้ผู้เรียนในหลักสูตร
ได้เรียนรู้กับอาจารย์ผู้สอนที่หลากหลาย ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนต่อไป 
     1.4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
           เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการประเมินผลการก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดย
พิจารณาจากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ควบคู่กับรายงานผล
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การด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยในภาคการศึกษานี้ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ก าหนดอาจารย์ผู้สอนให้ท าการสอนร่วมกันโดยให้รับผิดชอบ มากกว่า 1 คน ต่อ 1 รายวิชา 
เพิ่มมากขึ้น เช่น รายวิชา 4274805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (Work-Integrated Learning : WIL) เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขศาสตร์ในสถานการณ์จริง อันน าไปสู่
การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของนักศึกษาในวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ได้แก่ การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณวิชาชีพด้านสาธารณสุข อันจะน าไปสู่การเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักศึกษา ให้มีความพร้อมในการเป็นนักวิชาการสาธารณสุขต่อไป ซึ่งเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนมากยิ่งขึ้น และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในปีการศึกษาต่อไป 

       2.1) ระบบกลไก/กระบวนการ  
ระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจดัการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
           (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการก ากับ ติดตาม ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน ต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ในทุกรายวิชา โดยก าหนดให้ส่งมายังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 15 วัน แต่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง/
ครบถ้วน และความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) กับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  ก่อนการส่งไปยังคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งใน         

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 และ มคอ. 4 ครบทุกรายวิชา 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชา สอดคล้องกับ มคอ.2 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตรประชุมเพื่อก าหนดระยะเวลาในการจัดท า มคอ.3 และ 
มคอ.4 ร่วมกับการพิจารณา มคอ.5 และ มคอ.6 ที่ผ่านมา 

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
จัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตรตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน ของ มคอ.3 และ มคอ.4 และ 
ความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรียนรูก้บัมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ไปยังคณะ และ
มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  
(มคอ.3 และ มคอ.4) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าผลการประเมนิมาปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก่อนเปิดภาคการศกึษาอย่างนอ้ย 15 วัน 

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาแก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน 
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ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก าหนดให้ภาคการศึกษาที่ 1/2564 จัดส่งรายละเอียดของรายวิชา              
(มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และภาคการศึกษาที่ 2/2564 
จัดส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564 โดยก าหนดให้มีการลงลายมือชื่อยืนยันการส่ง หากไม่ด าเนินการส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจะด าเนินการติดตามในทุกรายวิชา ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก็ได้มีการก าหนดให้ด าเนินการจัดส่ง
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน
ระบบออนไลน์ของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยก าหนดให้ภาคการศึกษาที่ 
1/2564 จัดส่ง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ก่อนวันที่ 14 
มิถุนายน 2564 และภาคการศึกษาที่ 2/2564 จัดส่ง รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 หากไม่ด าเนินการส่งตามเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์จะ
ด าเนินการติดตามในทุกรายวิชา และจะไม่สามารถจัดส่งรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในภาคการศึกษานั้นได้ 
           (2) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท าประมวลการสอนรายวิชาแจกให้กับนักศึกษา และมีการก ากับให้ด าเนินการสอน
ตามประมวลการสอนรายวิชา ในปีการศึกษา 2564 รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร จ านวนทั้งหมด           
45 รายวิชา ได้ด าเนินการจัดส่งรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
อย่างถูกต้อง/ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
           (3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ โดยหลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา 
กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียน เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การท างาน/การประกอบอาชีพ 
รวมถึงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการท างาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน 
เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) เช่น การด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษากับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษา และก่อนส าเร็จการศึกษา 
           (4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.
4) และการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรได้น าผลที่ได้จากการประเมินการสอน และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ในภาคการศึกษาที่ผ่านมาใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่ง
ในการประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน ร่วมกับการพิจารณาผลการประเมินกิจกรรมและโครงการที่สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอน         
ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เพื่อใช้ในการวางแผนการก ากับกระบวนการเรียนการสอน และก าหนดกิจกรรมและ
โครงการที่สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
     2.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทบทวนและพิจารณาระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน พบว่า รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ในบางรายวิชา ยังขาดความสอดคล้องกันกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  และ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ของแต่ละรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงด าเนินการรวบรวม
ปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อแจ้งกลับไปยังอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา ให้ท าการปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา              
(มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ของรายวิชานั้น 
     2.4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เตรียมด าเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ก่อนการจัดส่งรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ของภาคการศึกษาที่ 2/2564 และก่อน
การจัดส่งรายละเอียดของรายวิชารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ในภาค
การศึกษาถัดไป พบว่า อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดท า (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) มีความสอดคล้อง
กับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ของแต่ละรายวิชามากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะด าเนินการตามระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาถัดไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3) การจัดการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรทีี่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
    และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ 
                                วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน อย่างน้อย 1 รายวชิา 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  หลักสูตรมีการบูรณาการการบริการวิชาการทางสังคมทั้งด้านบริการวิชาการ งานวิจัย  
                                 ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมกับการจดัการเรียนการสอน 

     3.1) ระบบกลไก/กระบวนการ  
           หลักสูตรได้ก าหนดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
           (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมวางแผนการบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย            
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และก าหนด
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ 
           (2)  อาจารย์ผู้สอนก าหนดรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ที่ระบุการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
           (3) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านทางโครงการ/กิจกรรม โดยมีนักศึกษาร่วมด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ 
           (4) อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) โดยระบุผล การบูรณาการการเรียน
การสอนกับพันธกิจ 
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           (5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามกระบวนการการบูรณาการพันธกิจด้าน          
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
           (6) น าผลการทบทวนการด าเนินการมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย         
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
     3.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
            ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการด าเนินการการบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย         
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

พันธกิจ รายวิชา อาจารย์ผู้สอน 
การวิจัย 4272601 การประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพ 
อาจารย์ชนกานต์ สกลุแถว   
อาจารยส์ุชา นุ่มเกลีย้ง 

 4274901 วิธีวิจัยทางสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ บุญเรอืงศักดิ์ 
การบริการวิชาการทางสังคม 4274902 สัมมนาสาธารณสุข อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง 
การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 4271201 สุขศึกษาและพฤติกรรม

ศาสตร ์
อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ บุญเรอืงศักดิ์ 

 
            การวิจัย มีการน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรายวิชา 
4272601 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และ 4274901 วิธีวิจัยทางสาธารณสุข มีการน ากระบวนการการท าวิจัย
สอดแทรกให้กับนักศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยเชิงชุมชน และลงมือปฏิบัติการท าวิจัยในหัวข้อที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การส ารวจปัญหาสุขภาพในชุมชน การเขียนโครงงานการแก้ไขปัญหาสุขภาพและการส่งเสริ ม
สุขภาพ เป็นต้น ซึ่งในรายวิชา 4272601 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ผู้สอน คือ อาจารย์ชนกานต์ สกุลแถว และ 
อาจารย์สุชา นุ่มเกลี้ยง ได้น านักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ น าเสนองานวิจัย 
ในรูปแบบ Oral presentation ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 2 ในงานประชุมวิชาการสาธารณสุขระหว่าง
สถาบัน ระดับชาติ ครั้งที่ 2 "ก้าวทันวิถีใหม่ ด้วยนวัตกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืน" จัดโดย โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยมหิดลในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยงานวิจัยที่เข้าร่วมการน าเสนอ ได้แก่ 
 1) หัวข้อการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ: กรณีศึกษาการทิ้งและการ
ก าจัดขยะในพ้ืนท่ีหมู่บ้านริมบึง ต าบลลาดยาว อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  

    ผู้วิจัย ศศิกาต์ ตย์าหิงส์, ญสิตา จินดาวงษ์, นภัสสร มีพรกิจ, ละออง อุปมัย, สุชา นุ่มเกลี้ยง และชนกานต์ สกุลแถว 

2) หัวข้อการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ: กรณีศึกษากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง ในพ้ืนท่ีต าบลย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

   ผู้วิจัย พุทธชาด โพธิ์ทอง, ทาริกา คนคง, พัสชา พรมสมบัติ, พัชรี พันธุ์อุดม, ชนกานต์ สกุลแถว และสุชา นุ่มเกลี้ยง   
            การบริการวิชาการทางสังคม มีการน ากระบวนการบริการวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งในรายวิชา 4274902 สัมมนาสาธารณสุข ได้มีการจัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม โดยให้นักศึกษาจัดกิจกรรมบริการวิชาในรูปแบบของการสัมนาวิชาการในเรื่อง
เก่ียวกับสุขภาพให้แก่ชุมชนในต าบลย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
            การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ในกระบวนการเรียนการสอน โดยมี            
การจัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอน 4271201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ กับการท านุศิลปะและวัฒนธรรม 
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ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 โดยให้นักศึกษาจัดนิทรรศการและฝึกปฏิบัติ ซึ่งท าให้เกิดการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียนกับการ
ลงมือปฏิบัติจริง 
     3.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี พบว่า จ านวนรายวิชาที่บูรณาการ
กับพันธกิจยังมีจ านวนน้อย จึงมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอื่นมีส่วนร่วมในการน ารายวิชาที่
รับผิดชอบเกิดการบูรณาการกับพันธกิจต่างๆ เพิ่มข้ึน          
     3.4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
           ในหลักสูตรมีการก าหนดล าดับรายวิชาที่จะต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อท าให้เกิดจ านวน
รายวิชาที่มีการบูรณาการกับพันธกิจต่างๆ เพิ่มขึ้น และเป็นการกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนวางแผนและเตรียมความพร้อมใน
การบูรณาการรายวิชาที่รับผิดชอบกับพันธกิจที่สอดคล้องกับรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  รายวิชาเฉพาะทุกรายวชิาที่เปดิสอนในหลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ตาม 
                                กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ดา้น 

     1.1) ระบบกลไก/กระบวนการ  
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ระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
           (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม เพื่อวางแผนการประเมินนักศึกษาให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของหลักสูตร 
           (2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชี้แจงเกณฑ์การประเมินนักศึกษาต่ออาจารย์สอนที่จัดการเรียนการสอนในภาค
การศึกษานั้นๆ เพื่อน าเกณฑ์ไปปฏิบัติ จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) โดยมีเกณฑ์การวัดผลประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน ดังนี้ 
               - ด้านคุณธรรมจริยธรรม ใช้วิธีการสังเกตของอาจารย์ผู้สอน การท ากิจกรรมของนักศึกษา การส่งงาน การตรงต่อ
เวลา การแต่งกาย ความรับผิดชอบ และการให้คะแนนด้านคุณธรรม และจริยธรรม จ านวน 20 คะแนน  
               - ด้านความรู้ ใช้วิธีการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยใช้การวัดความรู้ การรายงาน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการน าเสนอหน้าชั้นเรียน การท าโครงการ และการน าเสนอโครงการ 
               -  ด้านทักษะทางปัญญา ใช้วิธีการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยการสอบวัดความรู้             
การรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การท าโครงการและการน าเสนอโครงการ 
               - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียนและหลังเรียน โดย
การสังเกตของอาจารย์ผู้สอน การท ากิจกรรมของนักศึกษา การท างานกลุ่ม การส่งงาน การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตรประชุมเพื่อก าหนดกรอบการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการประเมนิผู้เรียน 

การประเมนิผู้เรียนตามกรอบ TQF  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมนิหลักสตูร (มคอ.5, 6, 7) 

อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ส่งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตรตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วนของ มคอ.5 และ มคอ.6 

อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
แก้ไขให้ถูกต้องและครบถ้วน 

ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิน้ภาคการศกึษา 

ไม่ถูกตอ้ง 

จัดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ไปยังคณะ 

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ (ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศกึษานัน้) 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร (มคอ.7) ให้แล้วเสร็จหลังปิดภาคการศกึษา ภายใน 60 วัน 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตรประชุม เพื่อก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมนิกระบวนการการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการประเมนิผู้เรียน 

น าผลการประเมนิมาปรับปรุง 
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               - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้วิธีการประเมินระหว่างเรียน
และหลังเรียน โดยการสังเกตของอาจารย์ผู้สอน ทดสอบการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์และสถิติ การท ากิจกรรมของ
นักศึกษา การท างานกลุ่ม และการน าเสนองาน 
               - ด้านทักษะวิชาชีพ ใช้วิธีการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน โดยการสังเกตของอาจารย์ผู้สอน 
และผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (พี่เลี้ยงแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพ) 
           (3) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.4) ตามเกณฑ์ที่ประชุม ดังนี้ 
                (3.1) อาจารย์ผู้สอนท าการชี้แจงรายละเอียดรายวิชา/เกณฑ์การประเมิน/เครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ              
ให้นักศึกษาทราบในสัปดาห์แรกของภาคเรียน 
                (3.2) อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเดียวกันควรมีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และวิธีการประเมินเป็นแนวทางเดียวกัน จัดท าเครื่องมือประเมินนักศึกษา (ข้อสอบกลาง
ภาคและปลายภาค) 
                (3.3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพ 
เช่น การจัดท าข้อสอบร่วมกัน โดยเป็นข้อสอบที่สามารถวัดความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของวิชานั้น 
           (4) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตามข้อตกลงในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) และวิธีการประเมินข้างต้น 
           (5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณา การจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน 
           (6) น าผลการประชุมเพื่อใช้ในการวางแผนการประเมินนักศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป 
     1.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พบว่า รายวิชาเฉพาะทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แต่บางกระบวนการควรมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้นน เช่น 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
     1.4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการ จึงได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อน าไปใช้ในปีการศึกษา 2564 พบว่า อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรมีระบบการก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลระหว่างภาคการศึกษา 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  หลักสูตรตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ร้อยละ 25 ของรายวิชา 
                                ในหลักสูตร 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  หลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
                                 ผลการเรียนรู้ 
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     2.1) ระบบกลไก/กระบวนการ  
           หลักสูตรมีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 
           (1) หลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาว่ารายวิชาใดที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้ผิดปกติ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข 
           (2) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา โดย รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) มีความสอดคล้องกัน และสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
           (3) ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช้มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย 
ข้อสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย 
           (4) ในกรณีรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน จะต้องมีการจัดท าข้อสอบร่วมกัน ข้อสอบที่สามารถวัดความรู้และทักษะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของวิชานั้น 
           (5) อาจารย์ผู้สอนท าการชี้แจงรายละเอียดรายวิชา/เกณฑ์การประเมิน/เครื่องมือในการประเมินฯลฯ ให้นักศึกษา
ทราบหรือมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะได้ 
           (6) ประเมินผลการสอน และผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา เพื่อเสนอ
ต่อคณะ  
           (7) แจ้งผลการทวนสอบแก่อาจารย์ผู้สอนที่มีรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบ เพื่อน าผลไปปรับปรุงแก้ไขเนื้อหา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     2.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
            การจัดการเรียนการสอน ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร มีลักษณะการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ             
โดยเน้นกลยุทธ์การจัดการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลในแต่ละรายวิชาจึงมีการใช้
วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การฝึกปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าท ารายงาน การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การท าข้อสอบ เป็น
ต้น ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2564 รายวิชาที่เปิดสอนได้ระบุแนวทางการวัดผลไว้ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) โดยมีรูปแบบการวัดและประเมินผลโดยสรุป คือ การประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาใช้การประเมินตามสภาพจริงที่มีเคร่ืองมือการประเมินที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย รายงาน เป็นต้น 
            ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เตรียมด าเนินการรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ตามข้อก าหนดในตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 6 ก าหนดให้มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565  
     2.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เพื่อน าไปใช้ในปีการศึกษา 2564 พบว่า ในบางรายวิชาที่สอนร่วมกัน อาจารย์ผู้สอนยังขาดการจัดท าเครื่องมือที่จะใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกัน โดยเฉพาะการจัดท าข้อสอบปลายภาคการศึกษา  
     2.4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการ จึงได้เสนอแนวทางในการตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อน าไปใช้ในปีการศึกษา 2565 คือ ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกับอาจารย์
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ผู้สอนร่วมกันจัดท าข้อสอบปลายภาคในทุกรายวิชา ก่อนการสอบปลายภาคการศึกษา โดยการก าหนดช่วงเวลาในการประชุม
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
3) การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.5 และ มคอ. 6 ครบทุกรายวิชา และรายงานผลการด าเนนิงาน 
                                 ของหลักสูตร (มคอ.7) 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  การจัดท ามคอ.5 และ มคอ. 6 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ตาม 
                                 ระยะเวลาที่ก าหนด 

     3.1) ระบบกลไก/กระบวนการ  
           หลักสูตรได้การก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
          1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพื่อก าหนดรูปแบบรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการจัดท าและจัดส่ง
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
          2. อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และจัดส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา ภายใน 30 วัน เพื่อให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ท าการตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน พร้อมกับดูความสอดคล้องกับรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ที่ได้ก าหนดไว้มาพิจารณาประกอบการตรวจสอบให้
ครบถ้วน 
          3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพิจารณา รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) เพื่อน ามาวิเคราะห์และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร             
(มคอ.7) ให้แล้วเสร็จหลังปิดภาคการศึกษา ภายใน 60 วัน แล้วน าส่งคณะ 
          4. คณะน าส่ง รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ให้กับมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
          5. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม เพื่อประเมินผลการก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 
 
     3.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
           (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการก ากับ ติดตาม ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน ต้องจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ในทุกรายวิชา โดย
ก าหนดให้ส่งมายังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา ภายใน 30 วัน แต่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อ
เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง/ครบถ้วน ก่อนการส่งไปยังคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ก าหนดให้ภาคการศึกษาที่ 1/2564 จัดส่ง รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และภาคการศึกษาที่ 2/2564 จัดส่ง
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน
วันที่ 4 เมษายน 2565 โดยก าหนดให้มีการลงลายมือชื่อยืนยันการส่ง หากไม่ด าเนินการส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด         
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะด าเนินการติดตามในทุกรายวิชา ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ก็ได้มีการ
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ก าหนดให้ด าเนินการจัดส่งรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ของกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยก าหนดให้ภาคการศึกษาที่ 1/2564 จัดส่ง รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.
5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 และภาค
การศึกษาที่ 2/2564 จัดส่ง รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) ภายในวันที่ 4 เมษายน 2565 หากไม่ด าเนินการส่งตามเวลาที่ก าหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์จะ
ด าเนินการติดตามในทุกรายวิชา 
           (2) อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตามข้อตกลงในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และด าเนินการจัดส่งตามระยะเวลาที่ก าหนด  
           (3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ที่ประกอบด้วย รายงาน
ประจ าปีเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการ
สอนในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการด าเนินการกับมาตรฐานอื่นๆ ที่มีสรุปผลการประเมินหลักสูตร
จากความเห็นของผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอแนะในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการใน
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
           (4) รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ผ่านคณะกรรมการประจ าคณะและไปยังมหาวิทยาลัย 
     3.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมและประเมินกระบวนการการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) พบว่า หลักสูตรควรมีการด าเนินการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ และ
ปรับปรุงการเมินคุณภาพของนักศึกษา อาจจะส่งเสริมให้หลักสูตรมีการบวนการสอบ Exit-Exam ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของนักศึกษา รวมทั้ง ควรมีการสะท้อนผลการ
พิจารณา รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
ให้กับอาจารย์ผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
 
 
     3.4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
            อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อปรับปรุงกระบวนการ จึงได้เสนอแนวทางการก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) ในปีการศึกษา 2564 คือ หลักสูตรด าเนินการเพิ่ม
ขั้นตอนการสะท้อนผลการการสะท้อนผลการพิจารณา รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ให้กับอาจารย์ผู้สอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ในทุกภาคการศึกษา เพื่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
     ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตได้ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม เพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรในภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 6 
ครั้ง 

  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ               
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

หลักสูตรมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบของการจัดท า มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ  
มคอ.6 หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

  

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินของหลักสูตรตาม
แบบของการท า มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4  จ านวน 15 วิชา คิดเป็นร้อยละ 30 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสตูรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ใหมไ่ด้รับการ
ปฐมนิเทศ 

  

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรไดร้บัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ต าแหน่ง   
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

(ถ้ามี ) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

นักวิทยาศาสตร์) จ านวน 1 คน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
คะแนน 

  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม ่เฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คะแนน  

  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100  
จ านวนตัวบ่งชี้ในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 12  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
 

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 

รายวิชาที่ไม่ได้เปดิสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

- - - - 

 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไมไ่ด้สอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 

 

คุณภาพของการสอน 

 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

ล า 
ดับ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 
(5 คะแนน) แผนการปรับปรุง 

ม ี ไม่มี 
1) รายวชิาในหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2558) 
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ล า 
ดับ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 
(5 คะแนน) 

แผนการปรับปรุง 

ม ี ไม่มี 
1 4273301 การบริหารงานสาธารณสุข 1/2564 4.71  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

2 4273501 การดูแลสุขภาพปฐมภูม ิ2 1/2564 4.86  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

3 4273502 อนามัยครอบครัว 1/2564 4.15  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

4 4273503 โภชนาการสาธารณสุข 1/2564 4.31  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

5 4273601 ชีวสถิติประยกุต์ในงานสาธารณสุข 1/2564 4.80  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

6 4274301 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข 1/2564 4.70  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

7 4274501 การฟื้นฟูสุขภาพ 1/2564 4.63  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

8 4274804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสุขศาสตร์ 1/2564 4.70  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

9 4274901 วิธีวจิัยทางสาธารณสุข 1/2564 4.80  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

10 4274902 สัมมนาสาธารณสุข 1/2564 4.16  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

11 4273101 เภสัชวิทยาส าหรับสาธารณสุข 2/2564 4.47  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

12 4273305 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 2/2564 4.47  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

13 4273401 การส่ือสารสุขภาพ 2/2564 4.61  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

14 4273602 ระบาดวิทยาและการควบคุมโรค 2/2564 4.77  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

15 4273701 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2/2564 4.54  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

16 4273803 การฝึกทักษะในงานสาธารณสุข 3 2/2564 4.85  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

17 4274805 การฝึกประสบการณ์วิชาชพีสาธารณสุขศาสตร์ 2/2564 4.68  ใน มคอ.7 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

2) รายวชิาในหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (หลักสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.2563) 
18 30401 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 1/2564 4.82  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

19 40203 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี 1/2564 4.95  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

20 40406 การสร้างเสริมสุขภาพและสขุภาวะทางเพศ 1/2564 4.73  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

21 60303 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 1/2564 4.01  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

22 80101 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2564 4.94  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

23 4211309 ฟิสิกส์ส าหรับสาธารณสุข 1/2564 4.64  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

24 4232601 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 1/2564 4.90  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

25 4271101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์ 1 1/2564 4.93  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

26 4271201 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 1/2564 4.92  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

27 4271302 การสาธารณสุขขั้นน า 1/2564 4.93  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

28 4271502 การป้องกันและควบคุมโรค 1/2564 4.99  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

29 4272304 อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 1/2564 4.89  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

30 4272305 การบริหารงานสาธารณสุข 1/2564 4.97  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

31 4272701 ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสาธารณสุข 1/2564 4.94  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

32 30204 ชีวิตกับภาพถา่ย 2/2564 4.80  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

33 30308 ภูมิปัญญาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท้องถิ่น 2/2564 4.92  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

34 70407 สื่อดิจิทัลเพื่อการด ารงชีวิตสมยัใหม่ 2/2564 4.77  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

35 80103 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ 2/2564 4.82  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

36 80104 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 2/2564 4.92  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

37 4221103 เคมีส าหรับสาธารณสุข 2/2564 4.87  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

38 4271102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนษุย์ 2 2/2564 4.82  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

39 4271501 การส่งเสริมสุขภาพ 2/2564 4.92  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 



74 
 

ล า 
ดับ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา 
(5 คะแนน) 

แผนการปรับปรุง 

ม ี ไม่มี 
40 4271502 การป้องกันและควบคุมโรค 2/2564 4.92  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

41 4272306 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 2/2564 4.95  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

42 4272307 อาชีวอนามัยและความปลอดภยั 2/2564 4.87  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

43 4272504 อนามัยครอบครัวและการอนามัยเจริญพันธุ์ 2/2564 4.92  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

44 4272601 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 2/2564 4.89  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

45 4272602 ชีวสถิติส าหรับสาธารณสุข 2/2564 4.97  ใน มคอ.5 หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 จ านวนทั้งหมด 45 รายวิชา ได้รับการ
ประเมินผลจากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อทักษะการสอนของอาจารย์ทั้ง 5 ด้านเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน 4.76 จากคะแนนเต็ม 5) 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1) ระบบการด าเนินงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิง่สนับสนนุการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ   มีสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ มีระบบกลไกการด าเนนิงานโดยการมีส่วนร่วมของ 
             อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

     1.1) ระบบกลไก/กระบวนการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
          1) ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้พิจารณาและมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน และนักวิทยาศาสตร์ ด าเนินการส ารวจจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ประจ าห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องประชุม และห้องสมุด พร้อมตรวจสอบความพร้อมใช้งาน 
          2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดย
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและนักวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการจ าแนกตามรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา ทั้งรายวิชาบรรยายและฝึกปฏิบัติการ เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน โดยผลจากการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2564 ได้มีการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 84 รายการ โดยจ าแนกเป็นครุภัณฑ์ จ านวน 19 รายการ และวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน จ านวน 65 รายการ โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

เร่ิมต้น 

ประชุมอาจารย์ประจ าหลกัสูตรเพ่ือพิจารณา 
- ระบบการด าเนินงานของสาขาวิชาฯ โดยการมสี่วนร่วมของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรและอาจารยผ์ู้สอนเพื่อให้มี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน     
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรุงตามแผนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ด าเนินการตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประเมินกระบวนการ 

สิ้นสุด 



76 
 

          2.1) ครุภัณฑ์ จ านวน 19 รายการ  
                2.1.1) ปีงบประมาณ 2564 
                        (1) หุ่น CPR พร้อมกล่องสัญญาณไฟ   จ านวน 1 ตัว (จัดหาเพิ่มเติม)  
                        (2) เครื่อง AED                            จ านวน 1 (จัดหาใหม่)  
                        (3) หุ่นจ าลองโครงสร้างมนุษย์ ย่อส่วน  จ านวน 1 ตัว (จัดหาเพิ่มเติม) 
                        (4) เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย  จ านวน 5 เครื่อง (จัดหาใหม่) 
                2.1.2) ปีงบประมาณ 2565 
                        (5) หุ่นจ าลองโครงสร้างมนุษย์ ย่อส่วน  จ านวน 2 ตัว (จัดหาเพิ่มเติม) 
                        (6) หุ่นจ าลองกล้ามเนื้อ                    จ านวน 2 ชุด (จัดหาเพิ่มเติม) 
                        (7) หุ่นแขนฝึกเย็บแผล                     จ านวน 2 ตัว (จัดหาเพิ่มเติม) 
                        (8) หุ่นขาฝึกเย็บแผล                        จ านวน 2 ตัว (จัดหาเพิ่มเติม) 
                        (9) หุ่นฝึกตรวจเต้านมปลอม               จ านวน 1 ตัว (จัดหาเพิ่มเติม) 
                        (10) หุ่น CPR พร้อมกล่องสัญญาณไฟ   จ านวน 2 ตัว (จัดหาเพิ่มเติม) 
                        (11) หุ่นฝึกการดูแลทารกแรกเกิด        จ านวน 1 ตัว (จัดหาเพิ่มเติม) 
                        (12) ชุดตรวจหู ตา จมูก ปาก             จ านวน 5 ชุด (จัดหาเพิ่มเติม) 
                        (13) เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล      จ านวน 10 เครื่อง (จัดหาเพิ่มเติม) 
                        (14) เครื่องวัดความดันแบบตั้งโต๊ะ       จ านวน 10 เครื่อง (จัดหาเพิ่มเติม) 
                        (15) เครื่องวัดความจุปอด                 จ านวน 5 เครื่อง (จัดหาเพิ่มเติม) 
                        (16) เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย  จ านวน 1 เครื่อง (จัดหาเพิ่มเติม) 
                        (17) โมเดลอาหารส าหรับเด็กแรกเกิด    จ านวน 1 อัน (จัดหาเพิม่เติม) 
                        (18) โมเดลอาหารส าหรับหญิงตั้งครรภ์  จ านวน 1 อัน (จัดหาเพิ่มเติม) 
                        (19) โมเดลอาหารธงโภชนาการ            จ านวน 1 อัน (จัดหาเพิ่มเติม)  
  2.2) วัสดุสนับสนุนการจัดเรียนการสอน จ านวน 65 รายการ  
          3) ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 สาขาวิชาได้มอบหมายให้กรรมการฝ่ายบริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อจัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ทั้งนี้ ใน
ปีงบประมาณ 2565 ส่งผลให้หลักสูตรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น (ข้อเสนอแนะ) จากผลการ
ส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้แก่  
            3.1) คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปริ้นส์ ไว้ส าหรับสืบค้นหาข้อมูลต่างๆ 
            3.2) textbook ออนไลน์, e-book, บทเรียนออนไลน์ 
  3.3) โปรเจคเตอร์ ควรเปลี่ยนโปรเจกเตอร์ เพราะไม่ชัด เบลอและมัว 
  3.4) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ในห้องปฏิบัติการ) อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมในการเรียนการสอน 

          โดยในปีการศึกษา 2564 ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ด าเนินการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ และปรับปรุงห้องเรียน อาคารสถานที่ โดยมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาธารณสุข (ห้อง 825) 
ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ห้อง 823) และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 
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(ปรับปรุงใหม่ ในปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564) นอกจากนี้ สาขาวิชา ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
ล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องเรียน ห้องประชุม , ปรับปรุงฝ้าเพดานที่ช ารุด, เปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องท าน้ าเย็น 
บริเวณชั้น 1, ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงสายเชื่อมต่อสัญญาณภาพ (HDMI, VGA)  
          4) สาขาวิชาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามระเบียบพัสดุ และก ากับติดตามการด าเนินงานเพื่อ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งจัดท ารายการอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการ พร้อมจัดหาตู้และที่เก็บอุปกรณ์ที่แยกเป็นสัดส่วน ดังนี้  
            4.1) จัดซื้อโปรแกรมส าเร็จรูปทางสรีรวิทยาของมนุษย์ (PhysioEx) เวอร์ชั่น 9.1 เพื่อใช้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา สรีรวิทยาของมนุษย์  
            4.2) จัดซื้อชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหารและน้ ามันทอดซ้ า, ชุดทดสอบไอโอเดตในเกลือไอโอดีน และ
ชุดทดสอบสารพิษตกค้าง เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา โภชนาการสาธารณสุข 
            4.3) จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เข็ม, ด้ายเย็บแผล, ชุดอุปกรณ์ท าแผล เพื่อใช้สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น และการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 2   
            4.4) จัดซื้อชุดทดสอบการตั้งครรภ์ และชุดทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา การประเมินภาวะสุขภาพ 
          5) หลักสูตรด าเนินการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน โดยพบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 และ 4.45 ตามล าดับ 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 และ 2562 ที่ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.39, 4.43 และ 4.33, 4.41 คะแนนตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
และดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ มีคะแนน
เฉลี่ย 4.15 และ 4.28 คะแนนตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
          6) น าประเด็นปัญหา หรือข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มาหารือและปรับปรุ ง
กระบวนการร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
     1.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อประเมิน
กระบวนการด าเนินงานของหลักสูตร ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอ ดังนี้  
           (1) การด าเนินการเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความล่าช้าในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างขอ งคณะและ
มหาวิทยาลัย 
           (2) ขาดระบบการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ประชุมจึงมีมติให้เสนอคณะกรรมการฝ่ายบริหารสาขาวิชา
ปรับระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และก าหนดขั้นตอนการท างานให้ชัดเจน เพื่อให้หลักสูตรปฏิบัติตามได้ และเพิ่มขั้นตอนการดูแล
รักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยปรับระบบและกลไกการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัย ในรอบปีงบประมาณ 2564 และรอบปีงบประมาณ 2565 
     1.4) ผลจากการปรบัปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
           ด าเนินการปรับปรุงระบบและกลไก โดยปรับระบบกลไกให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมา คือ การ
ตรวจสอบจ านวนและความพร้อมใช้ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มอบหมายอาจารย์ผู้สอน
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ร่วมตรวจสอบ เพื่อด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอ และซ่อมแซมดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ช ารุด ผลจากการปรับปรุง พบว่า  
           (1) หลักสูตรมีการตรวจสอบจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และความพร้อมใช้ ก่อนเปิดภาคการศึกษาส่งผลให้มีสิ่ง
สนับสนุนตามความต้องการและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
           (2) ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ อยู่ในระดับดี          
มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 และ 4.45 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2562 
ที่ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.39, 4.43 และ 4.33, 
4.41 คะแนนตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 และ 4.28 คะแนนตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดังนี้ 
                (2.1) ควรเพิ่มจ านวนอุปกรณ์ในห้องสมุด ห้องสืบค้นข้อมูล ให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  
เช่น เครื่องพิมพ์เอกสาร (printer) ปลั๊กต่อพ่วงไฟฟ้า (ปลั๊กสามตา)  
                 (2.2) textbook ออนไลน์, e-book, บทเรียนออนไลน์ 
                 (2.3) การจัดตารางสอนที่เหมาะสมกับเที่ยวรถรับ -ส่งนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย เขตอ าเภอเมือง
นครสวรรค์ ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี และบริการรถรับ -ส่งนักศึกษาใน
กรณีที่ต้องเดินทางไปเรียน ไปอบรมสัมมนา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ 
           (3) ความพึงพอใจในคณุภาพการสอน อยู่ในระดบัดี 
           (4) ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับดี 
           (5) ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ อยู่ในระดับดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  มีจ านวนสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ที่เปน็ไปตามแผนการจัดหา 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ความเพียงพอเหมาะสมของสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

     2.1) ระบบกลไก/กระบวนการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
           มีระบบกลไกในการจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยมีการ
ประชุมสาขาวิชา และมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันส ารวจจ านวนและความพร้อมใช้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และได้พิจารณาเกณฑ์ก าหนดจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยอ้างอิงกับ
เกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
            (1) ข้อก าหนดจากสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2562 
           (2) เกณฑ์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ใช้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 11 เมษายน 2556  
           (3) เกณฑ์ห้องสมุด ใช้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554  

มีแนวทางปฏิบัตทิี่ด ี

เริ่มต้น 

ประชุมสาขาวชิาเพื่อก าหนดเกณฑ์จัดหาจ านวนสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ประจ าปี 

ตรวจสอบจ านวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 

ก ากับติดตามการด าเนนิงาน 

ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 

ประเมินกระบวนการ 

ดูแลบ ารุงรักษาสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ให้มีความพร้อมใช้ตลอดปีการศึกษา 

จัดท ารายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา 
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           ผลการด าเนินงาน พบว่า สาขาวิชาฯ มีการประชุมเพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานในด้านสิ่งสนับสนุนเกี่ยวกับ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด โดยอาจารย์รายงานสภาพปัจจุบันของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากแบบส ารวจความ
ต้องการวัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 และแบบส ารวจความต้องการหนังสือ ต ารา 
วารสาร และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ร่วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์) และแนวทางเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนา ซึ่งทางสาขาวิชาได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อให้มี
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พอเพียงและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งภาพรวมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่ง
ภาพรวมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ มีดังต่อไปนี้                                  
           (1) ห้องเรียน 
                (1.1) มีห้องเรียนที่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน (ก ากับและตรวจสอบชั่วโมงในการใช้งานห้องเรียน 
โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ) และมีห้องประชุมใหญ่ที่สามารถรองรับการ
จัดการเรียนการสอน การอบรมสัมมนา ได้ประมาณ 200-250 คน 
                (1.2) ห้องเรียนมีเครื่องปรับอากาศทุกห้อง และมีขนาดเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน คือ 40-45 คนต่อห้องเรียน 
ท าให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ ตามการออกแบบการสอนของอาจารย์ผู้สอน  
                (1.3) ห้องเรียนมีโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอ และพร้อมต่อการใช้งาน            
           (2) ห้องปฏิบัติการ            
                (2.1) ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาได้ด าเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาธารณสุข (ห้อง 825) ห้องปฏิบัติการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ห้อง 823) ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย (ห้อง 812) ในรูปแบบห้องปฏิบัติการส่วนกลาง 
ซึ่งจะเปิดให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษาที่มีการจัดการเรียนการการสอนในแต่ละรายวิชา โดยในปีการศึกษา 2564 มีการ
จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
                (2.2) ห้องจ าลองปฏิบัติการ (Simulation Room) ซึ่งมีพื้นที่รวมอยู่กับห้องปฏิบัติการพื้นฐานสาธารณสุข โดย
สาขาวิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ (เร่งด่วน) ประจ าปีงบประมาณ 2563, ปีงบประมาณ 2564 และ
ต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ 2565 ซึ่งส่งผลให้สาขาวิชาได้รับงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ (เร่งด่วน) เพิ่มเติม ในการจัดหา
ครุภัณฑ์ประกอบห้องจ าลองปฏิบัติการที่เหมาะสม เพื่อใช้ส าหรับการฝึกปฏิบัติการ 2 รายวิชา ดังนี้ 
                     (2.2.1) รายวิชา การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น, รายวิชา การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 2 ฝึก
ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพโดยใช้หุ่น CPR พร้อมกล่องสัญญาณไฟ และเครื่อง AED ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3                          
                     (2.2.2) รายวิชา โภชนาการสาธารณสุข ฝึกปฏิบัติการประเมินภาวะโภชนาการ โดยใช้เครื่องวัด
องค์ประกอบในร่างกาย ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3   
                     (2.2.3) รายวิชา กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ใช้หุ่นจ าลองโครงสร้างร่างกายมนุษย์ หุ่นจ าลองกล้ามเนื้อ 
ในการประกอบการเรียนการสอน  
           การมีห้องจ าลองปฏิบัติการ ท าให้ผู้สอนสามารถสอนได้ในที่ปลอดภัยและนักศึกษาเรียนรู้ได้หลายกรณี (Save 
Environment) ซึ่งสามารถแนะน าการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ทันที (Real Time)  
           นอกจากนี้ สาขาวิชาได้เสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ (เร่งด่วน) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพื่อเอ้ือต่อการใช้งานที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ สาขาวิชาได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ประจ าห้องปฏิบัติการฯ ได้ครบถ้วนตามรายละเอียดในค าขอตั้งงบประมาณและตรงตามก าหนด
ระยะเวลาในแต่ละไตรมาสของการเบิกจ่าย โดยผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในภาพรวม มีดังนี้ 
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             - มีการจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ไว้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ ส่วนหุ่นจ าลอง 
โมเดลต่างๆ ที่ท าจากวัสดุพลาสติกและยางพารา มีการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาเป็นจ านวนมาก จึงมีการด าเนินการจัดหามา
ทดแทนตามระบบที่สาขาวิชาก าหนดไว้ 
             - มีเครื่องปรับอากาศ มีพื้นที่เพียงพอเหมาะสมแก่การฝึกปฏิบัติ และอยู่ในสภาพพร้อมต่อการใช้งาน             
             - มีการจัดหาอุปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอและอยู่ใน
สภาพที่พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ                             
             - จัดสถานที่ไว้รองรับการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหัตถการพื้นฐาน การซักประวัติและตรวจร่างกาย 
ปฏิบัติการด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา การประเมินสภาวะสุขภาพ การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน เป็นต้น 
           (3) ห้องสมุด 
                (3.1) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดให้บริการ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเปิดบริการ วันจันทร์-
วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีบรรณารักษ์ เป็นผู้ให้ค าแนะน า และมีการจัดปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดและการสืบค้นข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายออนไลน์ให้กับนักศึกษาใหม่  
                (3.2) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีจ านวนหนังสือ ต ารา วารสาร และผลงานวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการค้นคว้า ทางห้ องสมุดจึงมีการ
สอบถามความต้องการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนมายังสาขาวิชา ทุกปีการศึกษา (ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
และจัดหาเพิ่มเติมโดยสาขาวิชา) 
                (3.3) ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของห้องสมุด รองรับส าหรับ
การสืบค้นส าหรับให้การบริการอาจารย์ นักศึกษา 
                     - มีเจ้าหน้าที่ ให้บริการ ยืม/คืน หนังสือ ต าราเรียนที่สะดวกรวดเร็ว      
                     - มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองให้นักศึกษา 
                     - มีคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บริการสืบค้นข้อมูล ที่ห้องสมุดสาขาวิชาฯ จ านวน 6 เครื่อง ที่ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 60 เครื่อง รวม 2 ห้อง (ร่วมกับมหาวิทยาลัย) และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและคณาจารย์ น า
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, Tablet, Smartphone เปิดช่องทางเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการลงทะเบียน
รับ username และ password เพื่อการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย และสามารถใช้ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยระดับนานาชาติ  
                (3.4) ห้องสมุดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งอยู่ที่อาคาร 8 ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี อ าเภอพยุหะคีรี เปิด
ให้บริการ 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยเปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษา
ได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ปัจจุบันห้องสมุดสาขาวิชา มีหนังสือ ต ารา วารสาร และผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวม 690 เล่ม (จัดหาเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2564 จ านวน 123 เล่ม) ที่ให้บริการยืมคืน แต่ยัง
ไม่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการค้นคว้า  
           (4) พื้นที่ สถานที่ส าหรับนักศึกษาได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยน สนทนา หรือท างานร่วมกัน 
                สาขาวิชา จัดสถานที่ส าหรับให้นักศึกษา ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือท างานกลุ่มร่วมกัน อยู่ทาง
ด้านหน้าและด้านหลังของอาคารเรียน (อาคาร 8) โดยมีโต๊ะท างาน สถานที่โล่ง บรรยากาศถ่ายเทสะดวก พร้อมทั้งมีห้อง
ส าหรับการท ากิจกรรมของนักศึกษาผ่านสโมสรนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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           (5) แหล่งวิทยาการและฝึกงาน 
               สาขาวิชา มีการประสานงานและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 3 ส านักงานป้องกันและควบคุมโรค ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) 
โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เป็นต้น รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบริการสุขภาพทุก
ระดับ และสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
สาขาวิชา ยังจัดให้มีการฝึกทักษะด้านสาธารณสุขให้กับนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยก าหนดให้นักศึกษาแต่ละชั้นปี
เข้ารับการฝึกทักษะในงานสาธารณสุข ในสถานบริการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ก่อนเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในชั้นปีที่ 4 ดังนี้ 
                (5.1) ชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกทักษะในโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ในรายวิชา การฝึกทักษะในงานสาธารณสุข 2 
                (5.2) ชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึกทักษะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในรายวิชา การฝึกทักษะในงาน
สาธารณสุข 3 
      (5.3) ชั้นปีที่ 4 เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุข ในรายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาธารณสุขศาสตร์ 
           นอกจากนี้ สาขาวิชา ยังจัดให้มีการศึกษาดูงานในแหล่งวิทยาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขรวมถึงด้าน
ระบบการจัดการสุขภาพอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยมีการส ารวจความต้องการของนักศึกษา และอาจารย์เพื่อจัดหา
แหล่งวิทยาการในการศึกษาดูงานที่ตรงตามความต้องการ  
           (6) การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
               สาขาวิชา ประสานงานกับห้องสมุดของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย ให้มีการจัดซื้อต าราและหนั งสือที่
เกี่ยวข้อง โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ วารสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ห้องสมุด 
(จากการส ารวจความต้องการหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มเติม) นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชา ได้รับ
การสนับสนุนและจัดหาหนังสือ ต ารา ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม จ านวน 18 
รายการ  
     2.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
           ประชุมสาขาวิชา โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมาร่วมประเมินกระบวนการ โดยผลการ
ประเมินพบปัญหา/ข้อจ ากัด คือ การตรวจสอบจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด าเนินการยาก ที่ประชุมจึงเสนอให้เพิ่มขั้นตอน 
การค านวณความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปีการศึกษา โดยค านวณจากจ านวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาที่มีอยู่เดิม 
และรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
     2.4) ผลจากการปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการปรับปรุงระบบและกลไก ซึ่ งพบปัญหา/ข้อจ ากัด คือ 
ระบบและกลไกยังไม่ชัดเจน โดยให้ปรับระบบกลไกให้มีความชัดเจนขึ้นประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ได้แก่ 
            (1) ประชุมสาขาวิชาเพื่อก าหนดเกณฑ์จัดหาจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปี  
            (2) ตรวจสอบจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
            (3) ดูแลบ ารุงรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความพร้อมใช้ตลอดปีการศึกษา  
            (4) ก ากับติดตามการด าเนินงาน  
            (5) ประเมินกระบวนการ  
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            (6) ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
            (7) จัดท ารายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา  
            (8) มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
           นอกจากนี้ มีการเปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษา 2563 ที่ก าหนดเกณฑ์จ านวนสิ่งสนับสนุนจากการพิจารณาโดยที่
ประชุมคิดขึ้นเอง มาเป็นการก าหนดเกณฑ์จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 โดยอ้างอิงตาม 
            (1) ข้อบังคับสภาการสาธารณสุขชุมชน ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน พ.ศ.2562  
            (2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา 
ลงวันที่ 11 เมษายน 2556  
            (3) เกณฑ์ห้องสมุดอ้างอิงตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554  
           ซึ่งส่งผลให้ในปีการศึกษา 2564 ผลจากการปรับปรุง/พัฒนา พบว่า จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกข้อเป็นไปตาม
เกณฑ์ และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 
4.41 และ 4.45 ตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2562 ที่ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.39, 4.43 และ 4.33, 4.41 
คะแนนตามล าดับ จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561 ที่ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 และ 4.28 คะแนนตามล าดับ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
    เป้าหมายเชิงคุณภาพ  นักศึกษาและอาจารย์มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 

     3.1) ระบบกลไก/กระบวนการ 
           หลักสูตรมีระบบกลไกกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของปีการศึกษา 2563 และจัดท าแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามผลการประเมิน 
ด าเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการ
ประเมนิความพึงพอใจทั้งของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  
     3.2) ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนด าเนินการปรับปรุงระบบและกลไก ซึ่งพบปัญหา/ข้อจ ากัด คือ 
ระบบและกลไกยังไม่ชัดเจน โดยให้ปรับระบบกลไกให้มีความชัดเจนมากข้ึน แล้วด าเนินการตามระบบกลไก นอกจากนี้ ยังได้
จัดท าแผนการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามผลการประเมินความพึงพอใจ และด าเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ตามข้อเสนอแนะ ดังนี้  
           (1) จัดหาสายเชื่อมต่อสัญญาณภาพ (HDMI, VGA) และอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
           (2) จัดหาเครื่องฉาย LCD projector เครื่องขยายเสียง และไมโครโฟนเพิ่มในแต่ละห้องเรียน 
           (3) ส ารวจความพร้อมใช้งานของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคเรียน 
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           (4) ส ารวจความต้องการหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ทันสมัย เพื่อจัดหามาไว้ที่ห้องสมุด 
           (5) ประสานงานกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ใน
การจัดตารางสอนให้กับนักศึกษาในเวลาที่เหมาะสมและสมดุลกับเที่ยวรถรับ -ส่งที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้บริการ พร้อมทั้ง
ประสานขอบริการรถรับ-ส่งนักศึกษาในกรณีที่ต้องมีการเดินทางไปเรียน ไปอบรมสัมมนา ในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์  
     3.3) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
           หลักสูตรได้ปรับปรุงระบบกลไกให้ชัดเจนขึ้น จึงสามารถด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดีขึ้น โดยพบปัญหา
ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะว่า ล าดับขั้นตอนไม่ดี ท าให้เกิดความสับสน เมื่อน าระบบกลไกไปปฏิบัติ หากมีการย้ายขั้นตอน
การประเมินความพึงพอใจฯ และการจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินไปไว้หลังขั้นตอนด าเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ก็น่าจะท าให้สามารถด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 
     3.4) ผลจากการปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
           หลักสูตรได้น าประเด็นปัญหาและผลการประเมิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาหารือ
ในการประชุม ซึ่งได้ข้อสรุปในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 แนวทาง ดังนี้ 
           (1) หลักสูตรจัดซื้อเอง โดยใช้งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 และปีงบประมาณ 2565 
           (2) เสนอคณะให้จัดซื้อ โดยเสนอขอตั้งงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน 
           (3) แจ้งข้อมูลให้มหาวิทยาลัย และคณะ จัดซ่อมบ ารุง หรือจัดหาเพิ่มเติม 
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หมวดที่ 6 ขอ้คิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
-  - - 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน  
- 
 
สรุปการประเมินหลักสตูร 
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  วันที่ส ารวจ…………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- 
 

ในปีการศึกษาถัดไป หลักสูตรด าเนินการ ดังนี้ 
- 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่
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แล้วเสร็จ สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
- - - - 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

     การปรับโครงสร้าง 
หลักสูตร 

ปัญหาและสาเหต ุ
ที่ต้องปรับปรุง 

รายละเอียดข้อเสนอ 
ในการปรับปรุง 

- - - 
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการ

ประเมินสัมฤทธผิลรายวชิาฯ) 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนบัสนุน   
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2565 

แผนปฏิบัติการ 
 

วันที่คาดว่าจะ
สิ้นสุดแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564  
 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้(ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงา
น 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงา
น 

                ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 

1. จ านวน
อาจารย์
ผู้รับผิดชอ
บหลักสูตร 

ไม่น้อยกวา่ 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา่ 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. 
คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอ
บหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปยีอ้นหลัง ตามเกณฑ์ประกาศของ ก.พ.อ. 

ผ่าน  

3. 
คุณสมบัติ
ของ
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลัง ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้มากกว่า
หนึ่งหลักสูตร 

ผ่าน  

4. 
คุณสมบัติ
อาจารย์
ผู้สอน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธก์ันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่เปิดสอน หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์น้ีประกาศใช้ อนุโลมคุณวฒุิ
ระดับปริญญาตรีได้ 

ผ่าน  

10. การ
ปรับปรุง
หลักสูตร
ตามรอบ
ระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลกัสูตรใช้งานในปี
ที่ 6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8 

ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหน่ึง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   4.31 4.31 
ตัวบ่งชี้ที ่ 2.2  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 37 41 90.24 4.51 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา     
ตัวบ่งชี้ที ่ 3.1  การรับนักศึกษา       4 4 
ตัวบ่งชี้ที ่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา     4  4  
ตัวบ่งชี้ที ่ 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา     3 3 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ตัวบ่งชี้ที ่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตร      4 4 
ตัวบ่งชี้ที ่ 4.2  คุณภาพอาจารยป์ระจ าหลักสูตร        3.89 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 5  ร้อยละ 60  5 
     ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 5  ร้อยละ 20  1.67 
     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 5  ร้อยละ 100  5 
ตัวบ่งชี้ที ่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4 4 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน     
ตัวบ่งชี้ที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลกัสูตร      4 4 
ตัวบ่งชี้ที ่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     4 4 
ตัวบ่งชี้ที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       3 3 
ตัวบ่งชี้ที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     ร้อยละ 100 5 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     
ตัวบ่งชี้ที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      4 4  

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบที่ 2 - 6 (จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) ตัวตั้ง 51.71/13 
= 3.98          ตัวบง่ชี ้

 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.31, 4.51 4.41 ดีมาก 

3 3 - 4.00, 4.00 3.00 3.67 ดี 
4 3 3.89 4.00 4.00 3.96 ดี 

5 4 - 4.00, 4.00, 
3.00 

5.00 4.00 ดี 

6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 1 7 5   

ผลการประเมิน 3.89 3.86 4.16 3.98 ดี 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 1 : อาจารย ์ดร.นริศรา ชาญณรงค ์
ลายเซ็น : …………………………………………………………… วันที่ : 5  กรกฎาคม 2565 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 2 : อาจารย์ ดร.พิมรา ทองแสง 
ลายเซ็น : …………………………………………………………… วันที่ : 5  กรกฎาคม 2565 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 3 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ บุญเรืองศักดิ์ 
ลายเซ็น : …………………………………………………………… วันที่ : 5  กรกฎาคม 2565 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์ ดร.ปทุมพร ประสาททอง 
ลายเซ็น : …………………………………………………………… วันที่ : 5  กรกฎาคม 2565 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารยช์ิดชนก ศรีสวสัดิ์ 
ลายเซ็น : …………………………………………………………… วันที่ : 5  กรกฎาคม 2565 
 

เห็นชอบโดย : รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ (คณบดคีณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ลายเซ็น : ……………………………………………………………  วันที่ : 5  กรกฎาคม 2565 


