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คำนำ 
 

การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเปนการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ  

เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสราง

ระบบและกลไกการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตาม

นโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดในองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความทันสมัย

สอดคลองกับบรบิทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ตาง ๆ โดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประกาศนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษา และไดพัฒนา ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยอยาง

ตอเน่ือง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปการศึกษา พ.ศ. 

2564 (1 มิถุนายน 2564 - 31 พฤษภาคม 2565) ขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในอยางตอเน่ือง 

 

 

            คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

        วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 

 

 

          ลงนาม          

                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนันญดา บัวเผื่อน) 

                                                   ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ 

            วันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

รายงานการผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ประจำปการศึกษา พ.ศ. 2564 ซึ่งไดจัดการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาจำนวน 38 คน มบีุคลากรจำนวน 5 คน ประกอบดวย อาจารยระดับปริญญา

โท 1 คน อาจารยระดับปริญญาเอก 4 คน และเจาหนาที่ 1 คน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตรในครั ้งนี ้ เปนไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยใชเกณฑการประเมินตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งไดดำเนินการประเมินตนเองใน

รอบปการศึกษา พ.ศ. 2564 (1 มิถุนายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2565) 

 การประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ไดทำการประเมิน จำนวน 6 องคประกอบ 14 ตัวบงช้ื โดยมีผลการประเมินในภาพ

รวมอยูในระดับดีมาก ไดคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.02 โดยมีรายละเอียดในแตละองคประกอบดังตอไปน้ี  

องคประกอบที่ 1 การกำกบัมาตรฐาน มีผลการดำเนินงานผานเกณฑมาตรฐาน  

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีผลการดำเนินงานในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา มีผลการดำเนินงานในระดับดี มคีะแนนเฉลี่ย 3.33 

องคประกอบที่ 4 อาจารย มผีลการดำเนินงานในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.33 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีผลการดำเนินงานในระดับดี 

  มีคะแนนเฉลีย่ 3.75 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มผีลการดำเนินงานในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 

เมื ่อวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนำเขา (Input : I) กระบวนการ (Process : P) และผลลัพธ 

(Output : O) พบวาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ มีผลการดำเนินงานดังน้ี 

ปจจัยนำเขา (Input : มีคะแนนเฉลี่ย 3.71 อยูในระดับดี กระบวนการ (Process : P) มีคะแนนเฉลี่ย 

4.00 อยูในระดับดี และผลลัพธ (Output : O) มีคะแนนเฉลี่ย 4.70 อยูในระดับดีมาก  

 สำหรับการวิเคราะหเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อเปนแนวทางใหหลกัสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ (ปรับปรุง พ.ศ.2561) มีการพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน มีขอเสนอแนะดังน้ี 

จุดเดน/แนวทางเสริมจุดเดน ไดแกจุดเดน คือ หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมกีารบริหารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.ตามเกณฑ 3 ขอ คือ จำนวนอาจารยประจำหลักสตูร 

คุณสมบัติของอาจารยประจำหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 
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สวนท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐาน 
 

รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Technology of Health  Management 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีการจดัการสุขภาพ) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Technology of Health Management) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Technology of Health Management) 

 

รูปแบบของหลักสูตร 

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

 ภาษาที่ใช : ภาษาไทย 

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการสุขภาพ พุทธศักราช 2556 เริ่มดำเนินการใชหลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2561 

 พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 

เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 พิจารณาเห็นชอบหลกัสูตรโดยสภาวิชาการ  ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 

2561 

 พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรโดยคณะกรรมการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร  ใน

การประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 8 

 

    อนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม 

พ.ศ. 2561  

 

สถานภาพของหลักสูตรในปการศึกษา 2564 

 หลักสูตรเกา/ยังไมปรับเขากรอบ TQF 

 หลักสูตรใหม (พ.ศ. 255....) ตามกรอบ TQF 

 ปรับปรุง (พ.ศ. 2561) ตามกรอบ TQF 

 

ประเภทหลักสูตรตามมิติการควบคุมของสภาวิชาชีพ 

 ไมใชหลักสูตรสาขาวิชาชีพ 

  หลักสูตรสาขาวิชาชีพ 

 

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

จำนวน 2  ครั้ง (นับต้ังแตเปดสอนถึงปจจุบัน) ดังน้ี 
 

ลำดับท่ีของการ

พัฒนา/ปรับปรุง

หลักสูตร 

ป พ.ศ. ท่ีทำการพัฒนา/ปรับปรุง หมายเหตุ/เหตุผลในการ

พัฒนา/ปรับปรุง 

1 พ.ศ. 2555 (เริ่มใชต้ังแต 1/2556-2/2560) ครบรอบ 5 ป 

2 พ.ศ. 2561 (เริ่มใชต้ังแต 1/2561-2/2565) ครบรอบ 5 ป 

3   

 

ผลการดำเนินงานตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปการศึกษา 2563  
 

ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
ไมมขีอเสนอแนะ - - 

   

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ไมมขีอเสนอแนะ - - 
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ขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมิน 
กิจกรรมท่ีมีการดำเนินงาน ผลการดำเนินการ 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

1. หลักสูตรควรมีสถิติการให

คำปรึกษา โดยแยกประเภทการ

ใหคำปรึกษา พรอมแนวทาง

แกไขเพื่อเปนขอมูลในการ

พัฒนาหลักสูตรตอไป 

หลักสูตรมีการบันทกึการให

คำปรึกษาลงในระบบการให

คำปรึกษาของมหาวิทยาลัย 

สามารถแกไขปญหาของนักศึกษาได

ทุกเคสอยางดีและมีประสิทธิภาพ 

   

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ไมมขีอเสนอแนะ - - 

   

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

1. หลักสูตรควรมีกระบวนการที่

ชัดเจนในการจัดการเรียนการ

สอนทีบู่รณาการใหครอบคลมุ

กับการวิจัย การบริการวิชาการ

ทางสงัคมและการทำนุบำรงุ

ศิลปวัฒนธรรม 

หลักสูตรมีการจัดการเรียนการ

สอนที่มกีารบูรณาการกับ

งานวิจัย บริการวิชาการและ

ทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรมโดย

ผานรวมกบัการจัดทำโครงการ

และในวิชาเรยีนของหลกัสตูร 

หลักสูตรมีความชัดเจนมากข้ึนในการ

จัดการเรียนการสอนทีบู่รณาการให

ครอบคลมุกบัการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสงัคมและการทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

   

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ไมมขีอเสนอแนะ - - 
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สวนท่ี 2 

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

ชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ 

รหัสหลักสูตร (เลข 13 หลัก) 25491501104747 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ตาม มคอ. 2 

ลำ

ดับ 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ว/ด/ป 

ที่เขาทำงาน 

ว/ด/ป 

ที่ลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

1 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ธนันญดา บัวเผื่อน ปริญญาเอก 5 พย.2551 - ประธาน

กรรมการ 

บริหารหลักสูตร 

 

2 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

ณัฐวดี จิตรมานะ

ศักด์ิ 

ปริญญาเอก 1 พย.2531 - กรรมการ  

3 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

โสภณา จิรวงศ

นุสรณ 

ปริญญาเอก 2 กค.2544 - กรรมการ  

4 อาจารย สาริน ฤทธิสาร ปริญญาโท    มีค.2561 - กรรมการ  

5 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

อะเค้ือ กุลประสูติ

ดิลก 

ปริญญาเอก 22ธค.2543 - กรรมการและ

เลขานุการ 

 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ปจจุบัน 

ลำ

ดับ 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 
ช่ือ-สกุล 

วุฒิ

การศึกษา

สูงสุด 

ว/ด/ป 

ที่เขาทำงาน 

ว/ด/ป 

ที่ลาออก 

ประเภทการ

รับผิดชอบ 

หมาย

เหตุ 

1 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ธนันญดา บัวเผื่อน ปริญญาเอก 5 พย.2551 - ประธาน

กรรมการ 

บริหารหลักสูตร 

 

2 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

ณัฐวดี จิตรมานะ

ศักด์ิ 

ปริญญาเอก 1 พย.2531 - กรรมการ  

3 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

โสภณา จิรวงศ

นุสรณ 

ปริญญาเอก 2 กค.2544 - กรรมการ  
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4 อาจารย สาริน ฤทธิสาร ปริญญาโท    มีค.2561 - กรรมการ  

5 
ผูชวย

ศาสตราจารย 

อะเค้ือ กุลประสูติ

ดิลก 

ปริญญาเอก 22ธค.2543 - กรรมการและ

เลขานุการ 

 

 

 

 

ประวัติอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร ปจจุบนั 

ลำดับท่ี 1 ช่ือ-สกุล   นางสาวธนันญดา บัวเผื่อน 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด    ปริญญาเอก 

   ตำแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน  14 ป 
 

ระดับการศึกษา

ที่จบ 

ปที่จบ

การศึกษา 
ช่ือหลักสูตรที่จบการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา ช่ือสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2559 ปร.ด. (วิทยาศาสตรการกีฬา

และสุขภาพ แขนงการจัดการ

สรางเสริมสุขภาพ) 

การจัดการสรางเสรมิสุขภาพ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปริญญาโท 2548 วท.ม. (สุขศึกษา) สุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปริญญาตร ี 2546 ศษ.บ. (สุขศึกษา) สุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ขอมูลผลงานวิชาการและงานสรางสรรคยอนหลัง 5 ป 

ช่ือผลงานวิชาการและงานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

      ธนันญดา บัวเผื่อน .(2561).รปูแบบการสรางเสรมิพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยสำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาทีโ่ดยสารรถจักรยานยนตในเขตเมอืง. ในการประชมุวิชาการระดับชาติ 

“สาธารณสขุวิจัย” คร้ังท่ี 1  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ. นครศรีธรรมราช ,หนา 112-123.     

0.2 

      ธนันญดา บัวเผื่อน. (2561). รปูแบบการสรางเสริมสุขภาพในการควบคุมน้ำหนักตัวของเด็ก 

วัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินในเขตเมือง. วารสารอินทนิลทักษิณสาร มหาวิทยาลยัทักษณิ,  

ปที่ 13 ฉบบัที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561.หนา 156 – 170. 

0.6 

     ธนันญดา บัวเผื่อน. (2561). การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อศึกษาพื้นที่ที่มีความชุก

ตอการเกิดภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียนในประเทศไทย.วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัย

ทักษิณ, ปที่ 31 ฉบับที่ 3 2561.หนา 201-213. 

0.8 

นัฐพงศ สงเนียม, ธนันญดา บัวเผื่อน และ กิติพฒัน ศิริมงคล. (2565). การพฒันาระบบ

สารสนเทศสำหรับศูนยเรียนรูสมุนไพรของคนในชุมชน ตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัด

นครนายก. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ. 17(1):101 -115. (TCI1) 

0.8 

 

ลำดับท่ี 2 ช่ือ-สกุล นางณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ 
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  วุฒิการศึกษาสงูสุด    ปริญญาเอก 

   ตำแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 

   ประสบการณการสอน 35 ป 
 

ระดับการศึกษาที่

จบ 

ปที่จบ

การศึกษา 
ช่ือหลักสูตรที่จบการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา ช่ือสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2559 ปร.ด. (วิทยาศาสตรการ

กีฬาและสุขภาพ แขนงการ

จัดการสรางเสริมสุขภาพ) 

การจัดการสรางเสรมิสุขภาพ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปริญญาโท 2529 ค.ม. (สุขศึกษา) สุขศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปริญญาตร ี 2526 ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 

(ชีววิทยา - สุขศึกษา) 

ชีววิทยา - สุขศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ขอมูลผลงานวิชาการและงานสรางสรรคยอนหลัง 5 ป 

ช่ือผลงานวิชาการและงานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

     ณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ, โสภณา จิรวงศนุสรณ, สาริน ฤทธิสาร และพวงผกา ภูยาดาว. 

(2564). การพัฒนาแบบวัดความรอบรูดานสุขภาพสำหรบัผูสูงอายุเพื่อรองรับไทยแลนด. 

วารสารสังคมศาสตรและมานุษยศาสตรเชิงพุทธ. 6(9):381-395.  

0.8 

          โสภณา จิรวงศนุสรณ, ณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ, พวงผกา ภูยาดาว และสาริน ฤทธิสาร. (2561).  

อันตรายที่แฝงมากับโทรศัพทมือถือ. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 

ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561. หนา 163-176.  

0.6 

        โสภณา จิรวงศนุสรณ, ณัฐวดี จิตรมานะศักดิ์. (2565). การพัฒนารูปแบบความรอบรู

ดานสุขภาพเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก 3อ ของผูสูงอายุ. Journal of Roi 

Kaensarn Academi,7(4),233-249. 

0.6 

 

ลำดับท่ี 3 ช่ือ-สกุล นางโสภณา จิรวงศนุสรณ 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด    ปริญญาเอก 

   ตำแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 

  ประสบการณการสอน 21 ป 
 

ระดับ

การศึกษาท่ีจบ 

ปท่ีจบ

การศึกษา 
ชื่อหลักสตูรท่ีจบการศึกษา สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ชื่อสถาบันท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2559 ปร.ด. (วิทยาศาสตรการกีฬา

และสุขภาพ แขนงการจัดการ

สรางเสริมสุขภาพ) 

การจัดการสรางเสรมิสุขภาพ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

ปริญญาโท 2544 วท.ม. (สุขศึกษา) สุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปริญญาตรี 2541 วท.บ.(สุขศึกษา) สุขศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 13 

 

อนุปริญญา  2538 อนุปริญญา (รังสีเทคนิค)  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ขอมูลผลงานวิชาการและงานสรางสรรคยอนหลัง 5 ป 

ช่ือผลงานวิชาการและงานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

     ณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ, โสภณา จิรวงศนุสรณ, สาริน ฤทธิสาร และพวงผกา ภูยาดาว. 

(2564). การพัฒนาแบบวัดความรอบรูดานสุขภาพสำหรบัผูสูงอายุเพื่อรองรับไทยแลนด. 

วารสารสังคมศาสตรและมานุษยศาสตรเชิงพุทธ. 6(9):381-395.  

0.8 

          โสภณา จิรวงศนุสรณ, ณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ, พวงผกา ภูยาดาว และสาริน ฤทธิสาร. (2561).  

อันตรายที่แฝงมากับโทรศัพทมือถือ. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 

ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561. หนา 163-176.  

0.6 

         โสภณา จิรวงศนุสรณ, ณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ. (2565). การพฒันารปูแบบความรอบรู

ดานสุขภาพเพื่อเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก 3อ ของผูสูงอายุ. Journal of Roi 

Kaensarn Academi,7(4),233-249. 

0.6 

 

 

 

ลำดับท่ี 4 ช่ือ-สกุล นางอะเค้ือ กุลประสูติดิลก 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด    ปริญญาเอก 

   ตำแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 

  ประสบการณการสอน ...22..... ป 
 

ระดับ

การศึกษาที่จบ 

ปที่จบ

การศึกษา 
ช่ือหลักสูตรที่จบการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา ช่ือสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาเอก 2555 ปร.ด. (วิจัย วัดผลและสถติิ

การศึกษา) 

วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

ปริญญาโท 2543 วท.ม. (สุขศึกษา) สุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปริญญาตร ี 2533 พย.บ. (การพยาบาลและ 

การผดุงครรภ) 

การพยาบาลและ 

การผดุงครรภ 

วิทยาลัยพยาบาลเซนตหลุยส 

 

ขอมูลผลงานวิชาการและงานสรางสรรคยอนหลัง 5 ป 

ช่ือผลงานวิชาการและงานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

        Akua Kulprasutidilok and Poonnat Kulprasutidilok. (2021). The effects of 

the community-based lifestyle intervention program on the prevention of Type 

2 Diabetes Mellitus among pre-diabetic elderly people at Khlong Lat Phrao 

community. Journal of Health and Health Management. 7(2):129-142. 

0.6 
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       โสรณา เครือเมฆ อะเค้ือ กลุประสูติดิลก และรุจริาภา งามสระคู. (2564). การปรับตัว

ของประชาชนวิถีใหมในสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 

สาขามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร. 16(2):87-103. 

0.6 

        รุจิราภา งามสระคู อะเค้ือ กุลประสูติดิลก โสรณา เครือเมฆ และ ยงยุทธ ขำคง. (2564). 

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธเพลงรณรงคเพือ่สรางความมั่นใจของชุมชนวิถีใหม ในสถานการณ

การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

10(1):300-312. 

0.6 

ณัฏฐิณี ศรศิลป เกศริน ทองโสภา ปรียาภรณ ถาวรเวียง จิดาภา มวงคำ และอะเค้ือ กุลประสูติ

ดิลก.(2564).ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ

พระนคร. รายงานสบืเนื่องจากการประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครบรอบ 15 ป 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2564. นนทบุร,ี หนา 1-12. 

0.4 

      อะเค้ือ กุลประสูติดิลก. (2565). การสรางเสริมสุขภาพผูสงูอายุดวยการมสีวนรวมของ

ชุมชน.วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน. 38(1):21-34. 

0.6 

     อะเค้ือ กุลประสูติดิลก โสรฌา เครอืเมฆ ศรุดา นิติวรการ และประภาภรณ ประเสริฐสม. 

(2565).คุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสูงอายุกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานของชุมชนรมิคลอง 

ลาดพราว กรงุเทพมหานคร. ใน การประชมุวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลย ี

และนวัตกรรม คร้ังท่ี 8 วันท่ี 18 มีนาคม 2565, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 

จังหวัดมหาสารคาม, หนา 439–446. 

0.2 

    ณัฐกฤษตา ดวงจันทร ชัชชนก ศรีโนนมวง สมิดา จรูญศรี อะเค้ือ กลุประสูติดิลก และ

ประภาภรณ ประเสริฐสม. (2565). ความรูและทัศนคติตอการชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐานของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร,รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ ประจำป 2565 วันท่ี 19 มีนาคม 2565, เพชรบูรณ, หนา 608 – 618.  

0.2 

      จิตราภา กุณฑลบุตร ฉันทนา สุรสัวดี สุบัน บัวขาว สุไม บิลไบ อนันตกลุ อินทรผดุง 

กาญจนา จินดานิล อุมาพร ยุวชิต ศรุดา นิติวรการ และ อะเค้ือ กุลประสูติดิลก. (2562). 

การศึกษาปญหา อุปสรรค และแนวทางการพฒันาอาจารยเขาสูตำแหนงทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 10(1):1-12. 

0.6 

 

ลำดับท่ี 5 ช่ือ-สกุล .นางสาวสาริน  ฤทธิสาร 

  วุฒิการศึกษาสงูสุด ปริญญาโท 

   ตำแหนงทางวิชาการ  อาจารย 

   ประสบการณการสอน ....5.... ป 
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ระดับ

การศึกษาที่จบ 

ปที่จบ

การศึกษา 
ช่ือหลักสูตรที่จบการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา ช่ือสถาบันที่จบการศึกษา 

ปริญญาโท 2528 ค.ม. (สุขศึกษา) สุขศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ปริญญาตร ี 2523 กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 

(สุขศึกษา) 

สุขศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ขอมูลผลงานวิชาการและงานสรางสรรคยอนหลัง 5 ป 

ช่ือผลงานวิชาการและงานสรางสรรค คาน้ำหนัก 

     ณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ, โสภณา จิรวงศนุสรณ, สาริน ฤทธิสาร และพวงผกา ภูยาดาว. 

(2564). การพัฒนาแบบวัดความรอบรูดานสุขภาพสำหรบัผูสูงอายุเพื่อรองรับไทยแลนด. 

วารสารสังคมศาสตรและมานุษยศาสตรเชิงพุทธ. 6(9):381-395.  

0.8 

          โสภณา จิรวงศนุสรณ, ณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ, พวงผกา ภูยาดาว และสาริน ฤทธิสาร. (2561).  

อันตรายที่แฝงมากับโทรศัพทมือถือ. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 

ปที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561. หนา 163-176.  

0.6 

 

 

อาจารยผูสอน  

ลำดบั ตำแหนงทางวิชาการ ช่ือ – สกุล วุฒกิารศึกษา 

1 อาจารย สุธาทิพย ทองเลม ปริญญาเอก 

2 อาจารย เสาวลกัษณ ชาญชัยฤกษ ปริญญาเอก 

3 อาจารย ภัทรพร ตัสโต ปริญญาเอก 

4 ผูชวยศาสตราจารย โฆษติ ขวาของ ปริญญาโท 

5 อาจารย แอนเจลีน เยา ดูเค ปริญญาโท 

6 ผูชวยศาสตราจารย พรสิน สุภวาลย ปริญญาเอก 

7 อาจารย นพวรรณ พรศิริ ปริญญาโท 
 

 

 

อาจารยผูสอน (อาจารยพิเศษภายนอกสถาบัน) 

ลำดบั ตำแหนงทางวิชาการ ช่ือ – สกุล วุฒกิารศึกษา 

1 อาจารย อ.กฤษณพงศ  โพธศร ี ปริญญาโท 

2 อาจารย อ.อรพรรณ พวงกระจาย ปริญญาโท 

3 อาจารย อ. เกศแกว เจะโส ปริญญาโท 
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ลำดบั ตำแหนงทางวิชาการ ช่ือ – สกุล วุฒกิารศึกษา 

4 อาจารย อ.พัทระ แจงศิรเิจริญ ปริญญาโท 

 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

           1. อาคาร 8 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 2. ที่บานพักอาจารยและทีบ่านพักนักศึกษา (จัดการเรียนการสอนออนไลน) 

 

องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 
 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา

ตรี พ.ศ.2558 

ผาน/ 

ไมผาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

 จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรไมนอยกวา 5 คน

และเปนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตร

ไมได และประจำหลักสูตร

ตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมี

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 5 คนทำ

หนาที่เปนกรรมการบรหิารหลกัสูตร 

มคอ .2  

 ผาน 

 ไม

ผาน 

 คุณสมบัติของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ประเภทวิชาการ คุณวุฒิ

ระดับปรญิญาโทหรอื

เทียบเทา หรือดำรงตำแหนง

ทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรง

หรือสัมพันธกบัสาขาวิชาที่

เปดสอน มีผลงานทางวิชาการ

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมี

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑทีก่ำหนดคือ

มีตำแหนงทางวิชาการระดับผูชวย

ศาสตราจารยและมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จำนวน 4 คน คุณวุฒิปริญญาโท 

จำนวน 1 คน ในสาขาที่ตรงหรือ

สัมพันธกบัสาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการสุขภาพตามที่ สกอ. กำหนด 

มคอ.2 
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อยางนอย 1 รายการในรอบ 

5 ปยอนหลงั  

 ผาน 

 ไม

ผาน 

คุณสมบัติของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ประเภทวิชาชีพ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา หรือ

ดำรงตำแหนงทางวิชาการไม

ต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาที่ตรงหรือสมัพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอน มีผลงาน

ทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลงั 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

จำนวน 2 ใน 5 คน ตองมี

ประสบการณในดานการ

ปฏิบัติการ 

- - 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

 คุณสมบัติอาจารยประจำ

หลักสูตร คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา หรือ

ดำรงตำแหนงทางวิชาการไม

ต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาที่ตรงหรือสมัพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอน มีผลงาน

ทางวิชาการอยางนอย 1 

รายการในรอบ 5 ปยอนหลงั 

ไมจำกัดจำนวนและประจำได

มากกวา 1 หลักสูตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมี

อาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ

เปนไปตามเกณฑที่กำหนดคือมีตำแหนง

ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย

และมีคุณวุฒิปริญญาเอกจำนวน 4 คน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท 1 คน  ในสาขา

ที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพตามที่ 

สกอ. กำหนด 

มคอ.2 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

อาจารยประจำ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรอืเทียบเทา หรือ

ดำรงตำแหนงทางวิชาการไม

ต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมี

อาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ

เปนไปตามเกณฑที่กำหนดคือมีตำแหนง

ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย

และมีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 คน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโท 1 คน  ในสาขา

ที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

มคอ.2 
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หมายเหตุ :  

1. ผลการประเมินตัวบงช้ีที่ 1.1 กำหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหน่ึง ถือ

วาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปน ศูนย) 

2. หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงช้ี ประกอบดวย 

- เอกสารหลกัสูตรฉบบัที่ สกอ. ประทับตรารบัทราบ 

- หนังสือนำที่ สกอ. แจงรบัทราบหลักสูตร (ถาม)ี 

  - หนังสือนำสง สกอ. หรอืหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ/ใหความ 

เห็นชอบหลักสูตรกรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรบัทราบ 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

ปริญญาตรี  

5 ขอ 

หลักสูตรมีการจัดทำตามเกณฑการ

ประเมินพรอมหลกัฐานการดำเนินงานครบ 

ผาน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของ

รายวิชาที่สอน 

เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพตามที่ 

สกอ. กำหนด 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

อาจารยพเิศษ คุณวุฒิระดับ

ปริญญาโท หรือคุณวุฒริะดับ

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 

และมีประสบการณทำงานที่

เกี่ยวของกบัวิชาที่สอนไมนอย

กวา 6 ป ทั้งน้ี มีช่ัวโมงสอนไม

เกินรอยละ 50 ของรายวิชา 

โดยมีอาจารยประจำเปน

ผูรบัผิดชอบรายวิชาน้ัน 

- - 

 ผาน 

 ไม

ผาน 

 การปรบัปรุงหลกัสูตรตาม

รอบระยะเวลาที่กำหนดตอง

ไมเกิน 5 ป ตามรอบ

ระยะเวลาของหลักสูตร หรือ

อยางนอยทุกๆ 5 ป 

ปรับปรงุตามรอบระยะเวลาทีก่ำหนด มคอ.2 
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ตัวบงชี้  

1.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

ปริญญาตรี  

5 ขอ 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

ผาน/ไมผาน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

ขอมูลนักศึกษา 
 

ป

การศึกษา 

จำนวนที่

รับเขา 

(1) 

จำนวนที่สำเรจ็การศึกษา

ตามหลกัสูตร 

(2) 

อัตราการสำเร็จ

การศึกษาตาม

เกณฑ  
(2)
(1)

× 100 

จำนวนที่

คงอยูสิ้นป

การศึกษา 

2564 

(3) 

จำนวนที่

ออกระหวาง

เรียนจนสิ้น

ปการศึกษา 

2564 (4) 

อัตราการคงอยู 
(1) − (4)

(1)  × 100 

2564 

2560 29 26 89.65 26 3 89.65 

2561 20 17 85.00 18 2 85.00 

2562 14 x - 8 6 57.14 

2563 12 x - 7 5 58.33 

2564 13 x  8 5 61.5 

X หมายถึงนักศึกษายังไมจบการศึกษาในปการศึกษาน้ัน 
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการรับนักศึกษา 

1. กระบวนการรบันักศึกษาของระบบมหาวิทยาลัยมีขอจำกัด 

2. การประชาสมัพันธของคณะทีส่นับสนุนการรับนักศึกษายังมนีอย 

3. ระบบการจัดการประชาสัมพันธการรับนักศึกษายังไมดีเทาทีค่วร 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 20 

 

4. การเปลี่ยนวิธีการรับสมัครนักศึกษาเรียนตอมหาวิทยาลัย เปนวิธี Clearing House ผานการสอบ TCAS 

หลายรอบทำใหนักศึกษาสวนหน่ึงรอสอบจนถึง TCAS รอบสุดทายซึง่มหาวิทยาลัยไดทำการเปดภาค

การศึกษาที่ 1 ไปแลวทำใหเสียโอกาสในการรบัสมัครนักศึกษา 

5. หลายสถาบันการศึกษาเปดหลกัสูตรสาขาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพและรบันักศึกษาจำนวนมากข้ึน 

ทำใหนักศึกษาทีส่นใจศึกษามทีางเลือกมากข้ึน 

6. สถานการณการระบาดของโรคโควิท19 ทำใหนักศึกษามปีญหาเรือ่งการเงิน และเลือกที่จะไปทำงานเพื่อ

ชวยเหลือครอบครัว 
 

ขอมูลผูสำเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

ที่รับเขา 

ปที่สำเรจ็การศึกษา รอยละของผูสำเร็จ

การศึกษา 

 

2562 2563 2564 

จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ จำนวน

ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ 

2559 16 66.67     66.67 

2560   26 89.65   89.65 

2561     17 85.00 85.00 

        

 

 

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสำเร็จการศึกษา  

1. นักศึกษาบางสวนพนสภาพนักศึกษาเน่ืองจากไมมีทุนทรัพยจายคาเลาเรียน 

2. นักศึกษาบางสวนพนสภาพนักศึกษาเนื่องจากเกรดเฉลี่ยต่ำกวาที่กำหนดไวตามระเบียบการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 

อัตราการคงอยูและอัตราการสำเร็จการศึกษา 

ป

การศึกษา 

จำนวนรับเขา 

 

จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร 

 

จำนวนทีล่าออกและถูกคัดช่ือออก

สะสมจนถึงส้ินปการศึกษา 2564 

 2562 2563 2564 

2559 24 16/66.66%   8 

2560 29  26/89.65%  3 

2561 20   17/85% 2 

 

วิธีคำนวณ อัตราการคงอยู =  -   X 100 = …………………………. 
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  อัตราการสำเร็จการศึกษา =    X  100 = ………………………… 

        
 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ชนิดตัวบงชี ้  ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคำนวณ 

 

คะแนนที่ได =  

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลำดับ

ท่ี 
ขอมูลพื้นฐาน 

ผลรวมคา

คะแนน 

จำนวนขอ 

ท่ีตอบ 
คาเฉล่ีย±SD 

1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  
 

 (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 160 5 4.57, S.D.0.31 

 (2) ดานความรู 92 3 4.38, S.D.0.40 

 (3) ดานทักษะทางปญญา 92 3 4.38, S.D.0.49 

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 98 3 4.67, S.D.0.19 

 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

56 2 
4.00, S.D.0.29 

 (6) ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด - - - 

2 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมิน 4.40 

3 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 17 

4 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 
17 

 

       หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสขุภาพไดดำเนินการสำรวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจากผูใชบัณฑิตของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2564 

จำนวน....17....คน มีผูใชบัณฑิตตอบแบบประเมินกลับมา จำนวน 7 คนคิดเปนรอยละ 43.75 (เกิน

รอยละ 20) คำนวณคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตไดดังน้ี คะแนนที่ได = 4.40 คะแนน 

(หลกัฐาน ทส.2.1-1) 

ผลสำรวจผูใชบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการสุขภาพ 

 

(หลกัฐาน ทส.2.1-2) 

แบบประเมินคุณภาพ

บัณฑิตจากผูใช

บัณฑิต 

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินจากผูใชบัณฑิต จะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที ่

 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 

 
จำนวนบัณฑิตที่ไดรบัการประเมินทั้งหมด 
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     สำเร็จการศึกษา 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

2.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4.40 คะแนน รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงาน

ทำหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

ไดคะแนนเต็ม 5 ซึ่งเทากบั รอยละ 100 

4.40 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

2.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. คะแนน ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 2.2 รอยละของบณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในเวลา 1 ป 

ชนิดตัวบงชี ้ ผลลัพธ 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที ่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5 กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 

 

 

 

2.  แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได =  

 
 

 
จำนวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

X 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 

 
คารอยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

X 5 
100 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ลำดับ

ท่ี 

ขอมูลพื้นฐาน จำนวน รอยละ 

1 จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 17 100 

2 จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 14 82.35 

3 จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา 

(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

8 57.14 

4 จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 5 35.72 

5 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 

6 จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา - - 

7 จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท 1 7.14 

8 จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 

9 จำนวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจำ 

อยูแลว 

- - 

 

         จากผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาใน

ป 2564 ของหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ พบวามีบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 

จำนวน 14 คน จากจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 17 คน คำนวณคารอยละ

ของบัณฑิตที่ไดงานทำ/ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป และแปลงคารอยละที่คำนวณ

เปนคะแนนไดดังน้ี 

คารอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำ/ประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป= 

           (13 x 100 ) =100.00 

                      13 

           แปลงคารอยละที่คำนวณได เทียบกับคะแนนเต็ม 5 ดังน้ี 

           (100 x 5 ) = 5 

                      100 

            คะแนนที่ได =  5 

คะแนนที่ได = 5 คะแนน 

(หลกัฐาน ทส.2.2-1)แบบ

สำรวจภาวะการไดงานทำ 

หมายเหตุ : จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเรจ็การศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ 100 รอยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ไดงาน

ทำหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ป 

ไดคะแนนเต็ม 5 ซึ่งเทากบั รอยละ 100 

5 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

2.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ ………..  ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1  การรับนักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การรับนักศึกษา 

2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง  

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. การรับนักศึกษา 

   1.1 การดำเนินการ    

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมี
ระบบและกลไกในการรับนักศึกษา (หลักฐาน ทส.3.1.1-1)  โดยกำหนดแผนการรับ
นักศึกษาในแตละปการศึกษา ช้ันปละ 30 คน ตามที่กำหนดในตารางแผนรับ มคอ.2 มี
การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครโดยระบเุกณฑการรับ จบการศึกษามัธยม
ตอนปลายหรือเทียบเทา  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2548 วา
ดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 
2548 โดยการรับนักศึกษาใหมปการศึกษา พ.ศ. 2564 สำนักสงเสริมวิชาการจะเปน
ผู จ ัดทำคำสั ่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณในกระบวนการรับนักศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ กำหนดอาจารย
ประจำหลักสูตรเพื่อปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการสอบสัมภาษณ  
     1.2 การประเมินผลการดำเนินงาน 

     หลักสูตรมีการดำเนินการการรับนักศึกษาดวยการสอบสัมภาษณนักศึกษาใหม 

กรรมการสอบสมัภาษณจะสมัภาษณแลวทำการบันทึกคะแนนการสมัภาษณ จากน้ัน

คณะกรรมการฯ จะสรุปผลแลวนำสงผลคะแนนใหแกสำนักสงเสริมวิชาการฯ เพื่อ

ประกาศรายช่ือนักศึกษาใหมที่ผานการสอบตอไป  

        หลักสูตรมีการสรุปผลการดำเนินการและประเมินกระบวนการการรับ
นักศึกษา ในปการศึกษา 2564  
        สาเหตุหลักที่นักศึกษาใหมที่มารายงานตัวมีจำนวนนอยกวาแผนการรับนักศึกษา
ที่ตั้งไว 30 คน พบเนื่องจากการเปลี่ยนวิธีการรับสมัครนักศึกษาเรียนตอมหาวิทยาลยั 
เปนวิธี Clearing House ผานการสอบ TCAS หลายรอบทำใหนักศึกษาสวนหนึ ่งรอ
สอบจนถึง TCAS รอบสุดทายซึ่งมหาวิทยาลัยไดทำการเปดภาคการศึกษาที่ 1 ไปแลว

(หลกัฐาน ทส.3.1.1-

1) มคอ.2 ระบบ

กลไกในการรบั

นักศึกษาของ

หลักสูตรเทคโนโลยี

การจัดการสุขภาพ 

 

(หลกัฐาน ทส.3.1.1-

2) คำสั่งแตงต้ัง

คณะกรรมการ

ดำเนินงานสอบ

สัมภาษณเพื่อ

คัดเลือกนักศึกษา 

ประจำปการศึกษา 

2564 

 

 (หลักฐาน ทส.

3.1.1-4) สรุปจำนวน

นักศึกษาใหม

ประจำปการศึกษา 

2564 
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ทำใหเสียโอกาสในการรบัสมัครนักศึกษา และหลายสถาบันการศึกษาเปดหลักสูตรสาขา
เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพและรับนักศึกษาจำนวนมากขึ้น ทำใหนักศึกษาที่สนใจ
ศึกษามีทางเลือกมากข้ึน จำนวนนักศึกษาที่สนใจเขาศึกษาตอมีจำนวนนอยลง จึงทำให
สาขาวิชามีกระบวนการและวิธีการตาง ๆ เกิดขึ้นในการหาแนวทางรับนักศึกษาที ่มี
ความสนใจเขาเรียนตอในสาขาเทคโนฯสุขภาพใหไดมากที่สุด (หลักฐาน ทส.3.1.1-4)  
     1.3 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากการประเมินผล 
     การประชุมสาขาจึงหาแนวทางรวมกันโดย คือ 
     1. การที่คณาจารยลงใหความรูและแนะแนวสาขาวิชา ตามโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตามจังหวัดตางๆ ทั้งใกลและไกล เพื่อใหมีนักศึกษาเขามาสมัครเรียนใหไดมากที่สุด 
     2. เปดเพจเฟซบุคของสาขาวิชาเทคโนฯสุขภาพเพื่อเปนการประชาสัมพันธสาขา
ทางออนไลนผาน social media ทุกทางใหไดมากที่สุด พรอมมี admin เพจ (อาจารย
และนักศึกษาที่ดูแลเพจ) จะคอยตอบขอสงสัยและคำถามของนักเรียนที่สนใจติดตอมา 
(หลักฐาน ทส.3.1.1-5) 

2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

      2.1 การดำเนินงาน 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมีระบบ
กลไกในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยประธานหลักสูตรจะประชุมวาง
แผนการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหมรวมกับคณะวิทยาศาสตรฯ กำหนดวัน/เวลา/
สถานที ่ การจ ัดกิจกรรมปรับพื ้นฐานใหกับนักศึกษาใหมโดยเนนความรู  ด าน
ภาษาอังกฤษ ดานคณิตศาสตร ดานคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มอัตราคงอยูของนักศึกษา โดย
ทางสาขาวิชาจะมีการจัดติวคอรสความรู พื้นฐานที ่จำเปนตองใชเรียนเพิ่มเติม เพื่อ
เสริมสรางใหนักศึกษามีพื้นฐานที่จะตอยอดการเรียนในวิชานั้นๆไดอยางรวดเร็วและ
เขาใจมากข้ึน (หลักฐาน ทส.3.1.1-6) 
     2.2 การดำเนินงาน 
      หลักสูตรมีการดำเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดย 
      1. โครงการปรับพื้นฐานในวิชาพื ้นฐานใหแกนักศึกษาในวิชา ฟสิกส เคมี และ
ชีววิทยา แกนักศึกษาช้ันปที่ 1  
       2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมเพื่อชี้แจงทำความเขาใจในรายละเอียดที่
เกี่ยวของ เชน ขอตกลงในการเรียน การเตรียมความพรอมในการใชชีวิตในมหาวิทยาลยั 
     3. ทางสาขาวิชายังมีการเตรียมความพรอมเสริมเพิ่มเติมอีกโดยใหนักศึกษาคนควา
เพิ่มเติม ฝกทักษะโดยการสอนพิเศษเพิ่มเติมชวงหลังเลิกเรียน มีการวัดความรู ความ
เขาใจ วัดเจตคติ และการปฏิบัติติพื้นฐานในบางวิชาที่จำเปนตองเรียนรู และมีการวัด
กอนเรียน-หลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวามีผลที่แตกตางกัน ดีข้ึน
หรือแยลงอยางไร  
      4. ทางสาขาเพิ ่มเติมใหนักศึกษาเตรียมความพรอม โดยทางสาขากำหนดให
น ักศ ึกษาเข าไปลงทะเบียนเร ียน THAIMOOC เช นว ิชาภาษาอังกฤษ ว ิชาทาง
วิทยาศาสตร เปนตน หลังจากเรียนสำเร็จนักศึกษาทุกคนตองสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตาม

 

(หลกัฐาน ทส.3.1.1-

5)  เว็ปเพจของสาขา

เทคโนโลยีการ

จัดการสุขภาพ 

PNRU เครื่องมือทาง

สังคมออนไลนที่

เขาถึงการรับ

นักศึกษาที่มากข้ึน 

(หลักฐาน ทส.3.1.1-
5) 
 

6)โครงการเตรียม

ความพรอม

(หลกัฐานทส.3.1.1-

6) 
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วิชาที่ตนเองไดลงทะเบียนเรียนไว โดยทุกคนตองมีใบ Certificate เปนการยืนยันการ
ผานการทดสอบการเรียนรูเพื่อปรับความรูพื้นฐานของตนเอง 
     2.3 การประเมินผล 
     1. ผลการดำเนินโครงการปรับพื้นฐานในวิชาพื้นฐานใหแกนักศึกษาในวิชา ฟสิกส 
เคมี และชีววิทยา แกนักศึกษาชั ้นปที ่ 1 ภาพรวมอยู ในระดับดี และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียในกลุมวิชา ฟสิกส เคมี และชีววิทยา ของนักศึกษชั้นปที่ 1 นักศึกษาสอบ
ผานเกณฑตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกคน 
      2. ผลจากการลงทะเบียนเรียน THAIMOOC เชนวิชาภาษาอังกฤษ วิชาทาง
วิทยาศาสตร นักศึกษาผานการทดสอบการเรียนรูเพื่อปรับความรูพื้นฐานตามเกณฑที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 
      2.4 การปรับปรุง เพ่ิมเติมกระบวนการจากผลการประเมิน 
       หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการจากผลประเมินกระบวนการการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษา  เพิ่มระยะเวลาการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานความรูนักศึกษา
ของสาขาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพใหมากขึ ้นสำหรับนักศึกษาชั ้นปที ่ 1 และ
ปรับปรุงวิธีการตางๆเพิ่มขึ้นอีกมากมาย หลายวิธีโดยเนนกระบวนการที่มีการวัดผล
สัมฤทธ์ิการเรียนรูออกมาใหเห็นอยางชัดเจน ซึ่งทางสาขากฌไดมีกระบวนการปรับเปน
เพิ่มเติม เชน ใหนักศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเองโดยการมอบหมายงานโดยประเมิน
จากการตอบคำถาม ความเขาใจที่นักศึกษามีอยูแสดง อธิบาย ถายทอดออกมาเปน
อยางไร ซึ่งอาจารยสามารถประเมินไดวาสวนไหนตองเพิ่มเตมิมากขึ้น ทางอาจารยจะ
มอบหมายงาน การบาน แบบฝกหัดให เพื่อใหนักศึกษาฝกฝนทำความเขาใจดวยตนเอง
ได  

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ ตัวบงช้ีที่ 3.1 (สกอ.) การรับนักศึกษา 

หลักสูตรฯ 

-มีระบบ มีกลไก 

-มีการนำระบบกลไกไปสู การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

-มีการประเมินกระบวนการ 

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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-มีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง  

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิดำเนินงาน/ 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน/ 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ผลการดำเนินงาน 

1. มีระบบ มีกลไก 

  มหาวิทยาลัยมีนโยบายและกำหนดแนวปฏิบัติใหหลกัสูตรไดดำเนินการ

เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรให

หลักสูตรที่มีแผนงานที่ดำเนินงานทีผ่านการเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยโดยหลักสูตรมี

การดำเนินการ คือ 

  1. มีการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรเพื่อวางแผนการแตงต้ังอาจารย

ที่ปรกึษาประจำหมูเรียน พรอมทัง้กำหนดตารางใหคำปรึกษาและชองทางในการให

คำปรึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาทำหนาที่ใหคำปรกึษา 

แกนักศึกษาอยางนอย 2 ช่ัวโมงตอสปัดาหซึง่ระบุในราตารางสอน เพือ่ใหคำปรึกษาทัง้

ดานวิซาการ และแนะแนวนักศึกษาพรอมทัง้ดูแล ทั้งในเรือ่งการลงทะเบียน นักศึกษา

จะตองไดรับการยืนยันการลงทะเบียนเรียนจากอาจารยทีป่รึกษาผานระบบอินเตอรเน็ต 

และทงสาขาวิชามีfacebookของสาขาวิชาเพื่อการประชาสมัพันธขาวสารตางๆ 

  2. อาจารยประจำหลักสูตรซึง่เปนอาจารยฝายกิจการนักศึกษาประจำของ

สาขาวิชาที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะ และอาจารยฝายกิจการนักศึกษาประจำคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมกีารประชุมวางแผนรวมกันในการจัดกจิกรรมพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา โดยพิจารณาจากโครงการเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 

  2. มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงานและมีการประเมิน

กระบวนการ 

ทส.3.2-2-1แนว

ปฏิบัติ/หนังสือแจง

จากมหาวิทยาลัย/

คณะ 

โครงการกจิกรรม

และรายงานผลการ

ประเมินการจัด

กิจกรรม 

ทส.3.2-2-2.1 

โครงการพัฒนา

นักศึกษาใหเกิด

คุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค 

กิจกรรม การพฒันา

ศักยภาพการสราง

สื่อออนไลนดาน

สุขภาพในศตวรรษที่ 

21  

ทส.3.2-2-2.2 การ

สงเสริมและ
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  สาขาวิชามีการดำเนินการเกี่ยวกบัโครงการกิจกรรมในการสงเสริมและพฒันา

นักศึกษาการดำเนินการและการประเมินกระบวนการดำเนินการ ดังน้ี 

 

 การดำเนินการ 

1.การควบคุมการดูแลใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

  1.1 การแตงต้ังอาจารยทีป่รกึษามีกระบวนการดำเนินการ คือพิจารณาเสนอ

คณะแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาทีม่ีประสบการณ และผานการอบรมตามเงื่อนไขของ

มหาวิทยาลัยและคณะ มีหนาที่ดูแลนักศึกษา 

2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

 สาขาวิชามีการดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีมติจากที่ประชุมสาขาสืบเน่ืองจากผลการเรียน

ของนักศึกษาในปการศึกษา 2563 นักศึกษายังคงตองเพิ ่มทักษะในการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 โดยในการพิจารณาแนวทางพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทางสาขาวิชาจึงจัดโครงการเพื่อใหนักศึกษาพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยครอบคลุม 

(1) กลุ มวิชาหลัก (core subjects) (2) กลุ มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career 

skills) (3) กลุมทักษะการ เรียนรูและนวัตกรรม (learning and innovation skills) (4) 

กลุ มทักษะสารสนเทศ สื ่อและเทคโนโลยี (information, media and technology 

skills) ซึ่งทางสาขาวิชาไดดำเนินการจัดโครงการ ดังน้ี 

  1.  โครงการพัฒนานักศึกษาใหเกิดคุณลักษณะของบัณฑิตที ่พึงประสงค 

กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการสรางสื่อออนไลนดานสุขภาพในศตวรรษที่ 21  

 2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดนำเสนอผลงานทางวิชาการ ใน

รายวิชาวิจัย ทำใหนักศึกษานำเสนอผลงานวิจัย ซึ ่งเปนการประมวลความรูของ

นักศึกษาในการทำวิจัยและนำเสนอผลงานทางวิชาการ เสริมสรางทักษะการเรียนรูใหม

และเปดโลกในการฟงขอเสนอทางการวิจัยและนวัตกรรมตาง ๆ ทางดานสุขภาพในเวที

นำเสนองานวิจัย 

 3. จัดโครงการเสริมทักษะวิชาชีแกนักศึกษาชั ้นปที ่  3 นำเสนอการฝก

ประสบการณวิชาชีพ ณ รพสต.บางขะแยง เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพใหแกนักศึกษา

สาขาวิชาฯ 

 4. ปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพและพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 และแนะแนวอาชีพแกนักศึกษา วันที่ 

25 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 และแนะแนวอาชีพแกนักศึกษา 

 ผลการดำเนินงาน 

สนับสนุนให

นักศึกษาไดนำเสนอ

ผลงานทางวิชาการ 

ในรายวิชาวิจัย ทำ

ใหนักศึกษานำเสนอ

ผลงานวิจัย ภายใต

วิชาวิจัย 

ทส.3.2-2-2.3 จัด

โครงการเสรมิทักษะ

วิชาชีแกนักศึกษาช้ัน

ปที่ 3 นำเสนอการ

ฝกประสบการณ

วิชาชีพ ณ รพสต.

บางขะแยง เพือ่เพิม่

ทักษะทางวิชาชีพ

ใหแกนักศึกษา

สาขาวิชาฯ 

ทส.3.2-2-2.4 ปจฉิม

นิเทศนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการสุขภาพ

และพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงคใน

ศตวรรษที่ 21 และ

แนะแนวอาชีพแก

นักศึกษา 

ทส.3.2-2-2.3

นักศึกษาไดรับรางวัล

จาก ประกวด

ออกแบบผลิตภัณฑ 

Upcyling Desige 

Contest รางวัล
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  ตลอดหลักสูตรปการศึกษา2564 มีการแตงต้ังอาจารยทีป่รกึษาตามคำสั่ง

แตงต้ังของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโครงการพฒันาเพื่อเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

  1. อาจารยทีป่รึกษาดำเนินการใหคำปรกึษาตามตารางที่กำหนด แนะแนวการ

ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคเรียน ยืนยันการย่ืนตำรองตาง ๆ ของนักศึกษา และ

ตรวจสอบคำรองขอสำเรจ็การศึกษา 

  2. อาจารยทีป่รึกษารายงานปญหาเกี่ยวกบัการเรียนของนักศึกษาที่มีปญหาตอ

อาจารยประจำหลักสูตรเมื่อสิ้นภาคการศึกษาเพื่อการพิจารณาแกปญหาและให

ขอเสนอแนะกับอาจารยที่ปรึกษา 

  3. การจัดกจิกรรมพัฒนาการพฒันาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ 

ที่ 21 หลักสูตรมีกระบวนการดำเนินการโดยคณาจารยสาขาวิชาฯไดประชุมหารือ

รวมกันจัดและดำเนินการจัดกิจกรรมพฒันาศักยภาพนักศึกษา ไดแก 

  3.1  โครงการพฒันานักศึกษาใหเกิดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

กิจกรรม การพฒันาศักยภาพการสรางสื่อออนไลนดานสุขภาพในศตวรรษที่ 21  

 3.2 การสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาไดนำเสนอผลงานทางวิชาการ ใน

รายวิชาวิจัย ทำใหนักศึกษานำเสนอผลงานวิจัย  

 3.3 จัดโครงการเสรมิทักษะวิชาชีแกนักศึกษาช้ันปที่ 3 นำเสนอการฝก

ประสบการณวิชาชีพ ณ รพสต.บางขะแยง เพื่อเพิ่มทกัษะทางวิชาชีพใหแกนักศึกษา

สาขาวิชาฯ 

 3.4 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพและพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงคในศตวรรษที่ 21 และแนะแนวอาชีพแกนักศึกษา วันที่ 

25 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 

 ผลการประเมิน 

 การใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการเรียนแกนักศึกษาของอาจารยที่

ปรึกษา พบวา อาจารยที่ปรึกษาและคณาจารยในสาขาใหคำปรึกษาทุกชองทางมีการ

บันทึกผลตามระบบการบันทึกการใหคำปรึกษาของมหาวิทยาลัย และชองทางไลน 

Facebook ซึ่งอาจารยสามารถแบงเวลาใหนักศึกษาเขาพบไดนอกเหนือจากการเรียน

การสอน ทำใหกิจกรรมตามแผนไดดำเนินทุกกิจกรรม มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมไม

นอยกวารอยละ 80 และผลการประเมินความพึงพอใจมากเปนไปตามเกณฑที่ไดกำหนด

ไว และทำใหนักศึกษาไดรับรางวัลรวมทั้งการนำเสนองานวิจัย คือ 

 นักศึกษาสามารถสงผลงานงานวิจัยนำเสนอ คือ 

1. ณัฐกฤษตา ดวงจันทร, ชัชชนก ศรีโนนมวง, สมิดา จรูญศรี, อะเคื้อ กุล

ประสูติดิลก และ ประภาภรณ ประเสริฐสม(2565). ความรูและทัศนคติตอการชวยฟน

ชมเชย อันดับ 2 ทีม 

Towpower  



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 32 

 

คืนชีพข้ันพื้นฐานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร. รายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ประจำป พ.ศ. 2565 (ทส.3.2-2-2.2) 

 2.  ณัฏฐิณีศรศิลป, เกศริน ทองโสภา, ปรียาภรณ ถาวรเวียง, จิดาภา มวงคำ

และอะเค้ือ กุล ประสูติดิลก.(2564) ความรอบรูดานสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ครบรอบ 15 ป มหาวิทยาลัยราชพฤกษ วันศุกร ที ่ 26 

พฤศจิกายน 2564 (ทส.3.2-2-2.2) 

 3. นักศึกษาไดรับรางวัลจาก ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ Upcyling Desige 

Contest รางวัลชมเชย อันดับ 2 ทีม Towpower (ทส.3.2-2-2.3) 

 4. ผลการประเมินความพึงพอใจอยูระดับดี จากโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพและพฒันาคุณลักษณะบัณฑิต ที่พึงประสงคใน

ศตวรรษที่ 21 และแนะแนวอาชีพแกนักศึกษา วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2565 (ทส.

3.2-2-2.4) 

 

  มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ 

  อาจารยประจำหลักสูตรมีการประชุมเพือ่วิเคราะหผลการประเมินกระบวนการ

ที่จัดกจิกรรมพบวาม ี

การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการดังนี ้

  หลักสูตรมีแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการพัฒนาศกัยภาพนักศึกษา

และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จากรายงานผลการจัดกจิกรรมมี

สิ่งที่ตองปรับปรงุแผนการจัดกิจกรรมในปการศึกษาตอไป ดังน้ี      

     1. จากการประเมินการจัดกิจกรรมการฝกปฏิบติัติงานในสถานบริการสุขภาพและ

สถานดูแลผูสูงอายุ พบวามีปญหาและอุปสรรคในดานทักษะการสื ่อสารทักษะการ

นำไปใช การใหความรูดานสุขภาพ นักศึกษาแตละคนมีทักษะการสื่อสาร ทักษะการ

นำไปใช การใหความรู ดานสุขภาพแตกตางกัน ทำใหการฝกทักษะตางๆที ่เรียนไป 

นำไปใชไมครบถวน ประกอบกับเวลาในการลงฝกในชุมชนไมเพียงพอ การปรับปรุงใน

ครั้งตอไปจะเพิ่มทักษะความรู ความมั่นใจในการปฏิบัติติงานและ ระยะเวลาการจัด

กิจกรรมการฝกปฏิบัติติงานในสถานบริการสุขภาพและสถานดูแลผูสูงอายุใหมากข้ึน 

สาขาวิชาจึงจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การเตรียมความพรอมนักศึกษาภาคปกติ กอน

ออกฝกงาน ป 2564 

     2. จากการประเมินการจัดกิจกรรมพบวามีปญหาและอุปสรรคดานสถานที ่และ

อุปกรณคอมพิวเตอร เนื่องจากไมสามารถจัดที่หองเรียนของสาขาวิชาได ตองไปจดัที่ 

หองปฏิบัติติการคอมพิวเตอรของสาขาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย จำเปนตองจำกัด
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จำนวนนักศึกษาเขารวม นักศึกษาบางคนสมัครไมทันทำใหเสียโอกาส ในการจัด

กิจกรรมครั้งหนาสาขาวิชาฯ จะปรับปรุงการจัดกิจกรรมโดยการทำเรื่องจองหองปฏิบัติ

ติการตั้งแตตนเทอม เพื่อใหไดหองปฏิบัติติการที่ใหญ มีอุปกรณเพียงพอกับจำนวน

นักศึกษาที่เขาอบรม ทางสาขาวิชากิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการสรางสื่อออนไลน

ดานสุขภาพในศตวรรษที่ 21 

     3. จากการประเมินการจัดกิจกรรมพบวามีปญหาและอุปสรรคการพัฒนาระบบงาน

นักศึกษามีความเขาใจทางดานการลงชุมชนนอย ทำใหการเขาไปดูแลสุขภาพคนใน

ชุมชนไมดีพอ ในการจัดกิจกรรมครั้งหนาสาขาวิชาฯ จะปรับปรุงการจดักิจกรรมเปนทมี 

ใหแตละทีมชวยกันในทีมของตนเอง (เพื่อนชวยเพื่อน) ในการเขาไปดูแลสุขภาพของคน

ในชุมชน คนรูสอนคนไมรู เปนตน ทางสาขาวิชาจึงกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การฝก

ปฏิบัติติงานในสถานบริการสุขภาพและฝกปฏิบัติติงานในชุมชน 

     4. ปญหาในการจัดกิจกรรมเวลานอยเกินไป เนื่องจากนกัศึกษามีจำนวนมากและ

ประสบการณที่นักศึกษาแตละคนที่ไดรับจากการออกฝกงานแตกตางกัน ในการจัด

กิจกรรมครั้งหนาสาขาวิชาฯ จะปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมโดยกำหนดหัวเรื่อง

การนำเสนอที่ชัดเจนมากขึ้น และลดหัวเรื่องนำเสนอที่ไมจำเปนในการแลกเปลี่ยน

ประสบการณการเรียนรู ลงเพื ่อจะไดมีเวลาในการนำเสนอสาระสำคัญมากยิ ่งข้ึน 

นักศึกษาที่ฝกงานหนวยงานเดียวกันใหเตรียมนำเสนอเปนกลุมแบงสวนการนำเสนอจะ

สามารถลดเวลาการนำเสนอลงได ทางสาขาจึงกิจกรรมการฝกประสบการณวิชาชีพทาง

เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ ป 2564 (ปจฉิมนิเทศ) 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

3.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

4 ระดับ -มีระบบ มีกลไก 

-มีการนำระบบกลไกไปสู การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

-มีการประเมินกระบวนการ 

4 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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-มีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การคงอยู 

2. การสำเรจ็การศึกษา 

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 • มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเร่ือง 

 2 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

 3 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในบางเร่ือง 

 4 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

 5 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

• มีผลการดำเนินงานท่ีโดดเดน เทียบเคยีงกับหลักสตูรน้ันในสถาบันกลุมเดยีวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวา

เปนผลการดำเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง 

 

 

 

นักศึกษา 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

การคงอยู 

ปการศึกษา

ที่รับเขา 

จำนวนที่

รับเขา 

จำนวนที่ 

คงอยู 

จำนวนที่

หายไป 

รอยละการ

คงอยู 

รอยละการ

หายไป 

2561 20 18 2 90.00 10.00 

2562 14 8 6 57.14 42.85 

2563 12 6 6 50.00 50.00 

2564 13 7 6 53.84 46.16 

รวม 59 39 20 66.11 33.89 
 

หลักสูตรมีรายงานผลการดำเนินงานขอมูลการคงอยูของนักศึกษา ต้ังแตป            

การศึกษา 2561-2564 พบวามีจำนวนนักศึกษารับเขาศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยี

การจัดการสุขภาพ รวม 59 คน มีจำนวนนักศึกษาที่คงอยูต้ังแตช้ันปที่ 1 ถึงช้ันปที่ 

4 จำนวน 39 คน มีอัตราการคงอยูเทากบัรอยละ 66.11  เมื่อพิจารณาขอมูล    

    จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยูและสำเร็จการศึกษาในแตละชัน้ปดังนี้ 

 1. รุน 61 (ป3) นักศึกษารับเขา จำนวน 20 คน และมีนักศึกษาคงอยู  18 

คนพบวาอัตราการคงอยู เทากบั 90.00 

 2. รุน 62 (ป2) นักศึกษารับเขา จำนวน 14 คน และมีนักศึกษาคงอยู  8

คน พบวาอัตราการคงอยู เทากบั 51.14 

 3. รุน 63 (ป1) นักศึกษารับเขา จำนวน 12 คน และมีนักศึกษาคงอยู 6

คนพบวาอัตราการคงอยู เทากบั 50.00 

 4. รุน 64 (ป1) นักศึกษารับเขา จำนวน 13 คน และมีนักศึกษาคงอยู 6

คนพบวาอัตราการคงอยู เทากบั 53.84 
 

     อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

1. นักศึกษาช้ันปที่ 3 (รุน 61) ที่เรียนตอช้ันปที่ 4 มีจำนวนคงอยูลดลงจาก 

20 คน เหลอื 18 คน อัตราการเปลี่ยนแปลงการคงอยูคิดเปนรอยละ 10.00 

2. นักศึกษาช้ันปที่ 2 (รุน 62) ที่เรียนตอช้ันปที่ 3 มีจำนวนคงอยูลดลงจาก 

14 คน เหลือ 6 คน อัตราการเปลี่ยนแปลงการคงอยูคิดเปนรอยละ 42.85 

3. นักศึกษาช้ันปที่ 1 (รุน 63) ที่เรียนตอช้ันปที่ 2 มีจำนวนคงอยูลดลงจาก 

12 คน เหลือ 6 คน อัตราการเปลี่ยนแปลงการคงอยูคิดเปนรอยละ 50.00 

4. นักศึกษาช้ันปที่ 1 รุน 64 นักศึกษารับเขา จำนวน 13 คน และมี

นักศึกษาคงอยู 7 คนพบวาอัตราการคงอยู เทากบั 46.16 

 (หลักฐาน ทส.3.3.1-1) 

(หลกัฐาน ทส.3.3.1-1)  

มคอ 7 ปการศึกษา 2564

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการสุขภาพ (ขอมูล

จำนวนนักศึกษาที่คงอยูใน

แตละช้ันปและรายงาน

นักศึกษาที่สำเรจ็การศึกษา 

ปการศึกษา 2564) 

การสำเร็จการศึกษา (หลกัฐาน ทส.3.3.1-1)  



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 36 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลักสูตรมีรายงานผลการดำเนินงานขอมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

     จากขอมูลในปการศึกษา 2564 จำนวนนักศึกษารุน 2561 ที่เขารับการศึกษา

ในช้ันปที่ 4 จำนวน 18 คน จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษา รุน 2561 มีจำนวน 

17 คน คิดเปนรอยละ 89.74  

(หลักฐาน ทส.3.3.1-1) 

มคอ 7 ปการศึกษา 2564 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการสุขภาพ (ขอมูล

จำนวนนักศึกษาสำเร็จ

การศึกษาปการศึกษา 

2564) 

ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

    ผลการสำรวจความพึงพอใจตอหลักสูตร และผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา ที่มีตอหลักสูตรฯ การสำรวจโดยใชแบบสอบถาม นักศึกษาที่กำลังศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ ที่กำลังศึกษา

ในปการศึกษาสุดทาย จำนวน 14 คน สรุปผลการสำรวจดังน้ี 

1. หลักสูตร 

1.1 การจัดการศึกษาสอดคลองกบัปรัชญาและวัตถุประสงค ของหลักสูตร มี

ความพึงพอใจระดับมากทีสุ่ด คาเฉลี่ยเทากบั 4.71  

1.2 มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรอยางชัดเจน มีความพึงพอใจระดับ

มาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 

1.3 มีปฏิทินการศึกษาและโปรแกรมการศึกษาแตละภาค การศึกษาอยาง

ชัดเจน มีความพึงพอใจระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 

1.4 หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกบัความตองการของ ตลาดแรงงาน มี

ความพึงพอใจระดับมากทีสุ่ด คาเฉลี่ยเทากบั 4.71 

1.5 วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกบัความตองการ ของนักศึกษา 

มีความพึงพอใจระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 

สรุปโดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.47 

2. อาจารยผูสอน 

2.1 อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกบัรายวิชาที่ สอน มีความพึง

พอใจระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากบั 4.71 

2.2 อาจารยสอน เน้ือหา ตรงตามวัตถุประสงคโดยใช วิธีการที่หลากหลาย 

และเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีความพงึพอใจระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.57 

 2.3 อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาเรียนรูและพัฒนา ตนเองอยาง

สม่ำเสมอ มีความพงึพอใจระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 

2.4 อาจารยใหคำปรึกษาดานวิชาการและการพฒันานักศึกษา ไดอยาง

เหมาะสม มีความพงึพอใจระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากบั 4.71 

(หลกัฐาน ทส.3.3.1-2) ผล

การประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาสาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัดการ

สุขภาพที่มีตอหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการสุขภาพ  
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2.5 อาจารยเปนผูมีคุณธรรม และจิตสำนึกในความเปนครูมคีวามพึงพอใจ

ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 

สรุปโดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจตออาจารยผูสอนระดับมากทีสุ่ด 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.57 

3. การจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 3.1 การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงคการ

เรียนรู มีความพงึพอใจระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.36 

3.2 การใชสือ่ประกอบการสอนอยางเหมาะสม มีความพงึพอใจระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 

3.3 วิธีการสอนสงเสริมใหนักศึกษาไดประยุกตแนวคิดศาสตรทาง วิชาชีพ

และ/หรือศาสตรทีเ่กี่ยวของในการพัฒนาการเรียนรู มีความพึงพอใจระดับมาก 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 

3.4 มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียน การสอน มีความพึงพอใจ

ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.14 

3.5 มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสรมิทักษะทางภาษาสากลมีความพงึพอใจ

ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 

สรุปโดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน และ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูระดับมาก คาเฉลี่ยเทากบั 4.28 

4. การวัดและประเมินผล 

4.1 วิธีการวัดประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคและ กจิกรรมการเรียนการ

สอน มีความพึงพอใจระดับมากทีสุ่ด คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 

4.2 การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑ และขอตกลง ที่

กำหนดไวลวงหนา มีความพงึพอใจระดับมากทีสุ่ด คาเฉลี่ยเทากับ 4.64 

 4.3 การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม  มคีวามพึงพอใจ

ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.43 

สรุปโดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจตอการวัดและประเมินผลระดับ

มากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 

5. การเรียนรูตลอดหลักสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา 

5.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม มีความพึงพอใจระดับมาก คาเฉลี่ยเทากบั 4.29 

5.2 ดานความรู มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด คาเฉลี่ยเทากับ 4.64 

5.3ดานทักษะทางปญญา มีความพงึพอใจระดับมากทีสุ่ด คาเฉลี่ยเทากับ 

4.64 
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 5.4 ดานความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีความพึงพอใจ

ระดับมากทีสุ่ด คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 

5.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีความพงึพอใจระดับมาก คาเฉลี่ยเทากบั 4.29 

สรุปโดยภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนรูตลอดหลักสูตรได

พัฒนาคณุลักษณะของนักศึกษาระดับมากที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.47 

6. ความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา นักศึกษามีความ

พึงพอใจตอ ระดับมากที่คาเฉลี่ยเทากับ 4.57 

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจตอหลักสูตร และผลการจัดการขอรองเรียน

ของนักศึกษา ที่มีตอหลักสูตรฯ การสำรวจโดยใชแบบสอบถาม นักศึกษาที่กำลงั

ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ พบวา

นักศึกษามีความพึงพอใจระดับดีมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.48  

สาขาวิชาไดมีการจัดการการดูแลนักศึกษาทัง้ในเรือ่งของหลกัสูตร อาจารย

ผูสอน การจัดการเรียนการสอน การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และการจัดการขอ

รองเรียนแกนักศึกษาสงผลใหนักศึกษามีความพงึพอใจตอหลักสูตรสูงข้ึนระหวางป 

2561-2564  
ปการศึกษา คาเฉล่ียความพึงพอใจและผลการ

จัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ระดับความพึงพอใจ 

2561 3.94 ดี 

2562 3.95 ดี 

2563 4.13 ดีมาก 

2564 4.45 ดีมาก  
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

3 

 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 (สกอ.) ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

-มีรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

-มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีข้ึนในบางเรื่อง 

ดังดูจาก ผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยทุกดานของนักศึกษาที่มีตอ

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพเทากบั 4.48 ความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก ดีกวาปกอนทีม่ีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทกุดานเทากับ 4.13

ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตัวบงชี้  

3.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

3 ระดับ -มีรายงานผลการดำเนินงานครบทุก

เรื่องตามคำอธิบายในตัวบงช้ี 

-มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นใน

บางเรื่องดังดูจาก ผลการประเมินความ

พึงพอใจเฉลี่ยทุกดานของนักศึกษาที่มี

ต อหล ักส ูตรเทคโนโลย ีการจ ัดการ

สุขภาพเทากับ 4.13 ความพึงพอใจอยู

ในระดับมาก ดีกวาปก อนที ่ม ีระดับ

ความพึงพอใจเฉลี่ยทุกดานเทากับ 3.95

ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

3 คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

3.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

หมวดที่ 2 อาจารย 
 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1   การบริหารและพัฒนาอาจารย  

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. ระบบการบรหิารอาจารย  

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมีระบบกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจำ

หลักสูตร (ทส.4.1.1-1) ดังน้ี 

          1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมสีวนรวมใน

การจัดทำแผนอัตรากำลงัรวมกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและนำเสนอตอ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 

            2. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเทคโนโลยีการจดัการสุขภาพกำหนดเกณฑ

คุณสมบัติอาจารยใหมใหสอดคลองกบัเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทีก่ำหนดโดยสำนักงาน

ทส.4.1.1-1 

หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

การจัดการสุขภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง ป 

พ.ศ.2561 
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา นำเสนอผานคณะฯ และนำสงกองบรหิารงานบุคคลเพื่อ

พิจารณา 

           3. มหาวิทยาลัยประกาศรบัสมัคร โดยออกกำหนดการ คุณสมบัติผูสมัคร 

หลักฐานและวิธีการคัดเลือกผูสมัคร 

            4. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื ่อผู มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกผู สมัครเขารับการ

ทดสอบความรูความสามารถทั่วไปทดสอบสอน สอบสัมภาษณ โดยอาจารยประจำ

หลักสูตรทำหนาที่ออกขอสอบและรวมเปนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครโดย

พิจารณาจากคุณวุฒิของอาจารยประจำหลักสูตรซึ่งตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชา 

            5. อาจารยใหมรายงานตัวและทดลองปฏิบัติงาน โดยมีอาจารยประจำ

หลักสูตรทำหนาที่รวมเปนคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและอาจารย

พี่เลี้ยง 

           6. คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและอาจารยพี่เลี้ยงนำ

สงผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของอาจารยใหมตอกองบริหารงานบุคคลเพื่อ

ตอสัญญาจาง 

            ผลการดำเนินงานในป 2564 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพไมได

รับอาจารยใหมเพราะมีอัตราการคงอยูของอาจารย ครบถวนแลว แตยังคงระบบ

กลไกการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

2. ระบบการบริหารอาจารย  

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมีระบบกลไกการบรหิารอาจารย เพื่อใหอาจารยมี

ความรักและผูกพันในองคกร โดยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและคณะ มีการจัด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำป สหกรณออมทรพัยเพือ่การออมและ

กูยืม กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำช่ือเสียง ขณะเดียวกันในสาขาวิชาและ

หลักสูตรไดมกีารแสดงความยินดี เชน การไดรบัรางวัล การไดตำแหนงทางวิชาการ เปน

ตน โดยอาจารยในสาขาวิชา คือ ผศ.ดร.อะเคื้อ กุลประสูติดิลกและคณะ ไดรับรางวัล

บทความระดับดี ในการประชุมรายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติ “การ 

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ครัง้ที่ 8 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 18 มีนาคม 2565  

        หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมีระบบกลไกการบริหารอาจารยในสวน

หลักสูตร ดังน้ี  

        1. จัดทำแผนอัตรากำลังอาจารยดานจำนวน คุณวุฒิ และตำแหนงทางวิชาการ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ขอแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร และมีการคัดเลือก

ประธานหลักสูตรตามรอบระยะเวลาการบริหารงานทุกๆ 3 ป ในกรณีที่หลักสูตรที่มี
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อาจารยประจำไมครบ จะทำสัญญาจางอาจารยที่เกษียณอายุราชการแลวหรือบุคลากร

อื่นๆ ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑฯ เขามาเปนอาจารยประจำหลักสูตรทดแทน  

        2. กำกับดูแลภาระงาน กรณีที ่ภาระงานของอาจารยไมถ ึงเกณฑขั ้นต่ำที่

มหาวิทยาลัยกำหนด จะพิจารณาจัดตารางสอนใหอาจารยในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

แตถาอาจารยมีภาระงานสอนเกินเกณฑขั้นต่ำอยูแลวและไมสามารถจัดหาอาจารยมา

สอนได จะจัดตารางสอนและเบิกจายคาตอบแทนการสอนเกินเกณฑในภาคเรียนนั้นๆ 

สำหรับในรายวิชาที ่ตองอาศัยผูมีประสบการณเชี ่ยวชาญเฉพาะทาง จะเชิญมาเปน

วิทยากรบรรยายเปนรายช่ัวโมง 

         3. การแจงขอมูลขาวสาร ทางคณะฯจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการ คือ ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยจะมีการประชุม

ทุกเดือนเพื่อแจงขอมูลขาวสารตางๆใหทราบ และประธานหลักสูตรจะนำขอมูลขาวสาร

ดังกลาวมาแจงใหอาจารยในหลักสูตรทุกทานทราบผานการประชุมคณะกรรมการ

ประจำหลักสูตรฯ และในกรณีที ่คณะกรรมการประจำหลักสูตรมีมติในที ่ประชุมที่

ตองการเสนอหรือสะทอนกลับตอคณะฯ ประธานหลักสูตรจะทำหนาที่นำมตทิี่ประชุม

ของหลักสูตรเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และหากเปนเรื่องดวนจะมี

การสงขาวสารผานทางไลน  

        4. หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพไดมีสวนรวมกับคณะฯ ดานระบบกลไก

การบริหารอาจารยอีกสวนหนึ่ง ไดแก เปนคณะกรรมการวิจัยประจำคณะในการ

พิจารณากลั ่นกรองทุนสนับสนุนวิจัยเพื ่อพัฒนาการเรียนการสอน และเปนคณะ

กรรมการบริหารคณะในการพิจารณามอบรางวัล Science Awards รางวัลนักวิจัย

ดีเดน  

       ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2564 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพได

ดำเนินการดังตอไปน้ี 

1. แผนอัตรากำลังดานจำนวน คุณวุฒิ และตำแหนงทางวิชาการตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

2. ผลการพิจารณาความสมดุลของภาระงาน โดยมีการประชุมเพื่อปรับภาระงานให

อาจารยทุกทานมีภาระงานสอนเกินเกณฑข้ัน 

3. จัดทำแผนความตองการในการพัฒนาตนเองของอาจารยในสาขา/หลกัสูตร 

3. ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

        หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมีระบบกลไกการสงเสริมและพัฒนา

อาจารยตามแผนยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการของคณะฯ ดังน้ี 

          1. กำหนดใหอาจารยจัดทำแผนความตองการในการพัฒนาตนเองเปนรายป 

โดยกรรมการประจำหลักสูตรจะรวมกันพิจารณากอนนำสงรองคณบดีฝายบริหารฯ เพื่อ

ควบคุมกำกับติดตามอยางตอเน่ือง 
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           2. กำกับติดตามใหอาจารยไดเขารวมกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่

คณะฯ เปนผูดำเนินการผานวาระประชุมกรรมการประจำหลักสูตร ไดแก กิจกรรมการ

จัดการความรู การประชุมอาจารยกอนเปดภาคเรียน และกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

เพื่อใหอาจารยไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการทำงานรวมกัน กิจกรรมพัฒนาตำแหนงทาง

วิชาการตางๆ  

           3. ร วมเปนคณะกรรมการวิจัยประจำคณะฯ ในการพิจารณากลั ่นกรอง

โครงการวิจัย กอนนำเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวจิัยของ

อาจารย 

         ผลการดำเนินงานในปการศึกษา 2564 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ

ไดดำเนินการดังตอไปน้ี  

        ผศ.ดร.ธนนัญดา บัวเผื่อน ไดรับทุนวิจัย เรื่อง  การพัฒนารปูแบบการแกปญหา

การตายและการบาดเจบ็ในกลุมเด็กและเยาวชนที่ใชรถจักรยานยนต อำเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผนดิน (สกสว.)  ประจำป

งบประมาณ 2564 งบประมาณทุนวิจยั 661,000 บาท 

          สงเสริมใหอาจารยพฒันาความเช่ียวชาญในวิชาชีพโดยในปการศึกษา 2564 

อาจารยไดเขารวมประชุมวิชาการและงานอบรม 

 ผศ.ดร.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก อบรม 1) การดูแลผูสงูอายุแบบองครวม ระหวางวันที่ 

4 -6 สค 65 2) การประชุมวิชาการ “New normal in Diabetes” วิถีชีวิตใหมกับการ

ดูแลผูปวยเบาหวาน ระหวางวันที่ 19 -20 สค 65  3) พยาบาลจิตอาสา ใหบริการ ฉีด

วัคซีนโควิด-19 แกประชาชน ณ หนวยความรวมมือ SCG-สำนักอนามัย-สภาการ

พยาบาล ระหวางเดือน กค - พย 64 4) ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความรวมมือ

ภารกิตพิชิตมะเร็งเตานม ระหวางวันที่ 23-24 พค 65  

ผศ.ดร.ธนันญดา บัวเผื่อน อบรม 1) การอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามการทำงานและ

แลกเปลี่ยนประสบการณการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการแกปญหาการตายและ

การบาดเจบ็ในกลุมเด็กและเยาวชนที่ใชรถจักรยานยนต วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 

2565 2) อบรมโครงการวิศวกรสังคม ต้ังแตเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 65 รูปแบบ

ออนไลน 3) อบรมเรื่อง การสอนศึกษาทั่วไปกาวตอไปภายใตนวัตกรรมไอที วันจันทร 

ที่ 28 มีนาคม 2565 รูปแบบออนไลน 

ผศ.ดร. โสภณา จิรวงศนสุรณ อบรม 1) การอบรมออนไลน Coach to Coach 

โครงการสรางเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน (Young Health Programme) วัน

อาทิตย ที่ 19 กันยายน 2564 2) อบรมโครงการพีเ่ลีย้งหนวยการทรัพทยสนิทางปญญา

และถายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (PLO) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 3) 

อบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ ความเปนโคช
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เกี่ยวกับวิศวกรสังคม สำหรบัผูบริหาร อาจารย และบุคลากร วันที่ 12, 19, 26 มค. 

2565 9, 23 กพ.2565 และ 2, 9,16 มี.ค. 2565 

ผศ.ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศกัด์ิ อบรม 1) Coach to Coach โครงการสรางเสริมสุขภาพที่

ดีในเด็กและเยาวชน (Young Health Programme) วันอาทิตย ที่ 19 กันยายน 2564 

2) อบรมโครงการพี่เลี้ยงหนวยการทรัพทยสินทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยีใน

สถาบันอุดมศึกษา (PLO) ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

อ.สาริน ฤทธิสาร การอบรมออนไลน Coach to Coach โครงการสรางเสริมสุขภาพที่ดี

ในเด็กและเยาวชน (Young Health Programme) วันอาทติย ที่ 19 กันยายน 2564  

       การพัฒนาตำแหนงทางวิชาการ ในปการศึกษา 2564 อาจารยในหลักสูตร

เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ ไดสงผลงานเพือ่เสนอขอตำแหนงทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารย จำนวน 3 ทาน คือ ผศ.ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ ผศ.ดร.โสภณา จิรวงศ

นุสรณ และ ผศ.ดร.อะเค้ือ กุลประสูติดิลก  

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

หลักสูตรหลักสูตรมรีะบบทัง้ดานระบบการรับ การบรหิารและการสงเสรมิพัฒนา อาจารย มีกลไกนำไปสูการ
ปฏิบัติ มีการประเมินและปรับปรงุ กระบวนการบรหิารและพัฒนาอาจารยจากผลการประเมินอยางตอเน่ือง 
อาจารยมีคุณสมบัติเหมาะสมเปนไปตามเกณฑของ หลกัสูตรมีการสงเสรมิความเขมแข็งทางวิชาการอยางเปน
รูปธรรม 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……4….. ระดับ 1.มีระบบกลไกการรบัและแตงต้ัง

อาจารยประจำหลักสูตร 

2.แผนอัตรากำลังดานจำนวน คุณวุฒิ 

และตำแหนงทางวิชาการเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

3.อาจารยไดรบัรางวัลบทความระดับดี    

4. อาจารยประจำหลักสูตร จำนวน 3 

ทาน ไดย่ืนขอตำแหนงทางวิชาการ  

5. อาจารยประจำหลักสูตรทกุทานไดรบั

การอบรมทางวิชาการ 

……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 
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ตัวบงชี้  

4.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนำเขา 
 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มคุีณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 20 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได =  

 

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

ลำดับท่ี อาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 

 อาจารยวุฒิปริญญาตรี - 

 อาจารยวุฒิปริญญาโท 1 

 อาจารยวุฒิปริญญาเอก 4 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ)  
 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  =   

คะแนนที่ได = ……4……  ×  5  = 80 = 5 คะแนน 

ทส.4.2.1-1 

มคอ.2 หลักสูตร วท.บ. 

(เทคโนโลยีการจัดการ

สุขภาพ) หลกัสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2561 หมวดที่ 1 ขอ 

9 ช่ือ – สกุล ตำแหนงทาง

วิชาการ และคุณวุฒิ

การศึกษาของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก X 5 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 
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       20 
 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 

– 5 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 60 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 
 

 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได =  

 

 
 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

ลำดับท่ี อาจารยตามตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 

 ศาสตราจารย - 

 รองศาสตราจารย - 

 ผูชวยศาสตราจารย 4 

 อาจารยที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ 1 

รวมจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ)  
 

รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ  =  80: (4/5x100) 

คะแนนที่ได = ……80……  ×  5  = 6.66 ซ่ึงเทากับ 5 คะแนน 

       60 

ทส.4.2.1-1 

มคอ.2 หลักสูตร วท.บ. 

(เทคโนโลยีการจัดการ

สุขภาพ) หลกัสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2561 หมวดที่ 1 ขอ 

9 ช่ือ – สกุล ตำแหนงทาง

วิชาการ และคุณวุฒิ

การศึกษาของอาจารย

ผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ X 5 

รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 47 

 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี รอยละ 20 ข้ึนไป เทากับ 5 คะแนน 

สูตรการคำนวณ  

1. คำนวณคารอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร ตามสูตร 
 

 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5   

 

คะแนนที่ได =   

 

 

 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

ประเภทผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร น้ำหนัก จำนวน 
ผลรวมถวง

น้ำหนัก 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 2 .40 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.40 -  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจาก

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที ่ไดต ีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 

0.60 4 2.40 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที ่ต ีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.  

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

0.80 2 1.60 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562  

1.00 -  

 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 
X 5 

รอยละผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของจำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 
- ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน
ตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนง
ทางวิชาการแลว ไดแก 
  1) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
  2) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 
  3) ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
  4) ผลงานวิชาการรับใชสังคม 
  5) กรณีศึกษา 

  6) ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 

  7) ซอฟตแวร 

  8) พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

- งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส Online  

0.20 -  

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 -  

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60 -  

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 -  

- งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 -  

จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด (คน) 5 

จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด (ช้ิน) 8 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 4.40 
 

รอยละของรอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ = 88 : (4.40/5x100) 

คะแนนที่ได = ……88……  ×  5  = 22 ซ่ึงเทากับ 5 คะแนน 

       20 
 

 

รายการหลักฐานผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสตูร 

 

น้ำหนัก 

1. อะเค้ือ กุลประสูติดิลก โสรฌา เครอืเมฆ ศรุดา นิติวรการ และประภาภรณ ประเสริฐสม. 

(2565). คุณภาพชีวิตดานสุขภาพของผูสูงอายุกลุมเสี่ยงโรคเบาหวานของชุมชนริม คลอง

ลาดพราว กรุงเทพมหานคร. ใน รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดับชาติการ 

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 วันที่ 18 มีนาคม 2565 , มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

         มหาสารคาม, มหาสารคาม,หนา 439 – 446. 

0.20 

2. ณัฐกฤษตา ดวงจันทร ชัชชนก ศรีโนนมวง สมิดา จรูญศร ีอะเค้ือ กุลประสูติดิลก และประภาภรณ 

         ประเสริฐสม.(2565). ความรูและทัศนคติตอการชวยฟนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานของนักศึกษา 

0.20  
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รายการหลักฐานผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสตูร 

 

น้ำหนัก 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.รายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติดาน 

         วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

           ประจำป 2565 วันที่ 19 มีนาคม 2565, เพชรบูรณ, หนา 608 – 618.  

3. ณัฏฐิณี ศรศิลป เกศริน ทองโสภา ปรียาภรณ ถาวรเวียง จิดาภา มวงคำ และอะเค้ือ กุลประสูติดิลก. 

 (2564).ความรอบรูดานสขุภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

          พระนคร. รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครบรอบ 15 ป 

          มหาวิทยาลัยราชพฤกษ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564,นนทบุร,ี หนา 1-12. 

0.20 

4. Akua Kulprasutidilok and Poonnat Kulprasutidilok. (2021). The effects of the  

community-based lifestyle intervention program on the prevention of Type 2 

Diabetes Mellitus among pre-diabetic elderly people at Khlong Lat Phrao 

community. Journal of Health and Health Management,7 (July-

December),129-142. TCI 1 

0.80 

5. โสรณา เครือเมฆ อะเค้ือ กลุประสูติดิลก และรจุิราภา งามสระคู. (2564). การปรับตัวของ 

         ประชาชนวิถีใหมในสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 

         สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร,16(กรกฎาคม - ธันวาคม),87-103. TCI 2  

0.60 

6. รจุิราภา งามสระคู อะเค้ือ กุลประสูติดิลก โสรณา เครือเมฆ และ ยงยุทธ ขำคง. (2564).  

         การพัฒนาสือ่ประชาสัมพันธเพลงรณรงคเพื่อสรางความมั่นใจของชุมชนวิถีใหม ใน 

         สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 จงัหวัดนนทบุร.ี วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราช 

        ภัฏพระนคร, 10(มกราคม - มิถุนายน),300-312. TCI 2 

0.60 

7. อะเค้ือ กุลประสูติดิลก. (2565). การสรางเสรมิสุขภาพผูสูงอายุดวยการมีสวนรวมของชุมชน. 

วารสารศึกษาศาสตรปริทัศน,38(มกราคม - เมษายน),21-34. TCI 2 

0.60 

8. ณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ, โสภณา จิรวงศนุสรณ, สาริน ฤทธิสาร และพวงผกา ภูยาดาว. (2564).  

          การพัฒนาแบบวัดความรอบรูดานสุขภาพสำหรบัผูสูงอายุเพื่อรองรับไทยแลนด. วารสาร 

     สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเชิงพุทธ,6(ตุลาคม),381-395. TCI 1 

0.80 

9. โสภณา จริวงศนุสรณ, ณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ. (2565). การพัฒนารูปแบบความรอบรูดานสุขภาพ 

         เพื่อเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพ ตามหลัก 3อ ของผูสูงอายุ. Journal of Roi Kaensarn  

         Academi,7(เมษายน),233-249. 

0.60 

 

สรุปคะแนนคณุภาพอาจารย 

ลำดับท่ี ประเด็น คะแนน 

1 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 

2 รอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 5 
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3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 5 

คะแนนคุณภาพอาจารยเฉลี่ยท้ัง 3 ประเด็น 5 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

…5…….. คะแนน หลักสูตรมีอาจารยประจำหลักสูตรที่มี

วุฒิปรญิญาเอก 4 ทาน และดำรง

ตำแหนงทางวิชาการทั้ง 4 ทาน 

อาจารยทกุทานมีคุณวุฒิตามมาตรฐาน 

มีการบรหิารและพฒันาความรูความ

เช่ียวชาญอยางตอเน่ือง อาจารยทุกทาน

มีงานวิจัย 

…5…….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. คะแนน ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การคงอยูของอาจารย 

2. ความพึงพอใจของอาจารย 
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เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีการรายงานผลการดำเนินงาน 

 1 • มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเร่ือง 

 2 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

 3 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในบางเร่ือง 

 4 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

 5 • มีการรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเร่ืองตามคำอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการดำเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

• มีผลการดำเนินงานท่ีโดดเดน เทียบเคยีงกับหลักสตูรน้ันในสถาบันกลุมเดยีวกัน โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวา

เปนผลการดำเนินงานท่ีโดดเดนอยางแทจริง 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

จากขอมลูอัตรากำลงัอาจารย พบวาในปการศึกษา 2564 มีอาจารยประจำหลักสูตรรวม 

5 คน อยางไรก็ตาม อาจารยประจำที่อยูจนครบระยะเวลาตามเกณฑที่ สกอ.กำหนด มี

จำนวน 4 คน โดยเปนอาจารยทีเ่กษียณอายุราชการโดยทำสัญญาจาง จำนวน 1 คน      

ป

การศึกษา 

จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 

อัตราการคงอยู 

2561 5 100 

2562 5 100 

2563 5 100 

2564 5 100 

 

ความพึงพอใจของอาจารย 

หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอหลักสตูร 

ปการศึกษา คะแนนความพงึพอใจ ระดับความพงึพอใจ 

2561 4.29   มาก 

2562 4.39 มาก 

2563 4.43 มาก 

2564 4.53 มากที่สุด 

ทส.4.3.1-1 

มคอ.2 หลักสูตร 

วท.บ. (เทคโนโลยี

การจัดการสุขภาพ) 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2561 หมวดที่ 

1 ขอ 9 ช่ือ – สกุล 

ตำแหนงทางวิชาการ 

และคุณวุฒิ

การศึกษาของ

อาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร 

ทส.4.3.2-1 ความพงึ

พอใจของอาจารย 
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        มีการเพิ่มข้ึนของระดับความพงึพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร โดย

พิจารณาคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของอาจารย 3 ปตอเน่ือง พบวาคาเฉลี่ยของความ

พึงพอใจสูงข้ึนอยางตอเน่ือง สวนหน่ึงอาจเปนผลมาจากมีการสงเสริมและพฒันา

อาจารยประจำหลักสูตรอยางเปนระบบ มีแบบแผน มีความตอเน่ือง สงผลใหอาจารย

ประจำหลักสูตรทำงานไดอยางราบรื่นและมีประสทิธิภาพ สงเสริมใหอาจารยประจำ

หลักสูตรเขารวมอบรมพฒันาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

มีรายงานผลการดำเนินงานเรื่องการคงอยู และความพึงพอใจ ผลลัพธทีเ่กิดข้ึนกับอาจารยมีแนวโนมที่ดีข้ึน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

…4…….. ระดับ อาจารยประจำหลักสูตรมีการคงอยู 

100 %  

……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

4.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร หนา้ 53 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 4  ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา 

ช่ือรายวิชา 

ภาค/ป 
การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน จำนวน 
นศ.ท่ี ลง

เรียน 

จำนวน 
นศ.ท่ี 

สอบผาน 
A B+ B C+ C D+ D F S U 

0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารในชีวิตประจำวัน 

1/2564 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

0020102 คุณคาแหงความงาม 

คุณธรรมและความสุข 

1/2564 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

0020103 วิถีไทยและปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1/2564 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

0020104 กฎหมายใชีวิตประจำ

วัน 

1/2564 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

0030101 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร 

1/2564 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 6 6 

0040101 การตระหนักรูและ 

ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง 

1/2564 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

0050101 

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

1/2564 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7 7 

4021105 เคมี 1 1/2564 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 8 8 

4021106 ปฏิบัติการเคมี 1 1/2564 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 6 6 

4031109 ชีววิทยาทั่วไป 1/2564 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

4031110ปฏิบัติการชีววิทยา

ทั่วไป 

1/2564 5 0 3 1 0 0 0 0 0 0 9 9 

4071101 กายวิภาคและสรีร 

วิทยาของมนุษย 

1/2564 4 2 0 1 2 0 0 0 0 0 9 9 
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4071205 สุขศึกษาและพฤติ 

กรรมสุขภาพ 

1/2564 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 9 9 

4072107 เทคโนโลยีในการ

จัดการสุขภาพ 

1/2564 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

4072212 ระบบบริการสุขภา 

พและการจัดการในงาน 

สาธารณสุข 

1/2564 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

4073132 

เศรษฐศาสตรสุขภาพ 

1/2564 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 7 7 

4073134 เภสัชวิทยาเบื้องตน 

ในงานสาธารณสุข 

1/2564 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 8 8 

4073135 

วิธีวิจัยทางการจัดการสุขภาพ 

1/2564 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 

4073232 

โภชนาการสาธารณสุข 

1/2564 8 1 3 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

4073810 การเตรียมความพร 

อมฝกประสบการณวิชาชีพและ 

สหกิจศึกษา 

1/2564 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 

4074106 นวัตกรรมทาง

สุขภาพ 

1/2564 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 

4074107 อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

1/2564 4 5 7 2 0 0 0 0 0 0 18 18 

4074108 เทคโนโลยี 

สารสนเทศทางสุขภาพ 

1/2564 0 1 6 3 2 0 0 0 0 0 12 12 

4074109 อนามัยครอบครัว 1/2564 1 4 6 1 0 0 0 0 0 0 12 12 

4074110 

การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ 

1/2564 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

4074111 สุขภาพชุมชน 1/2564 1 1 4 4 1 1 0 0 0 0 12 12 

4074112 

การดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ 

1/2564 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

4074113 การจัดการสถาน 

บริการผูสูงอายุ 

1/2564 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
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4074115 การออกกำลังกาย 

และนันทนาการสำหรับผูสูงอายุ 

1/2564 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

4074116การจัดการการทอง 

เที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ 

1/2564 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

5033133 เทคโนโลยีการปลูก 

พืชโดยไมใชดิน 

1/2564 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

5033206 การผลิตเห็ด 1/2564 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

0010101 

ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 

2/2564 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 5 5 

0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อ 

พัฒนาทักษะการเรียน 

2/2564 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 7 7 

0020101 การพัฒนาตนและ 

อัตลักษณคนพระนคร 

2/2564 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

0020103 วิถีไทยและปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2/2564 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

0030101 

ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร 

2/2564 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

0060102 

องคกรแหงความสุข 

2/2564 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 

4011102 ฟสิกสทั่วไป 2/2564 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 6 6 

4011103 

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 

2/2564 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 6 

4071001 ภาษาอังกฤษสําหรับ 

เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ 

2/2564 1 0 2 1 2 1 1 0 0 0 8 8 

4071108 

การสาธารณสุขเบื้องตน 

2/2564 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

4071206 จุลชีววิทยาและ 

ปรสิตวิทยาสาธารณสุข 

2/2564 2 2 0 1 1 0 1 0 0 0 7 7 

4072106 การปฐมพยาบาล 

และการจัดการการดูแลสุขภาพ 

ที่บาน 

2/2564 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 
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4072213 

ระบาดวิทยาเบื้องตน 

2/2564 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6 6 

4072214 ความรอบรูทางสุข 

ภาพและเทคโนโลยีการส่ือสาร 

สุขภาพ 

2/2564 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

4073133 กฎหมายสาธารณสุข 

และจริยธรรมวิชาชีพ 

2/2564 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

4073136 เวชศาสตรพื้นฟู 2/2564 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

4073233 การบริหารจัดการ 

ระบบงานในสถานบริการ

สุขภาพ 

2/2564 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 8 8 

4073238 

การสัมมนาการจัดการสุขภาพ 

2/2564 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

4074108 เทคโนโลยี 

สารสนเทศทางสุขภาพ 

2/2564 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8 8 

4074821 การฝกประสบการ 

ณวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการ

สุขภาพ 

2/2564 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 

4162413 พลาสติกชีวภาพและ 

บรรจุภัณฑยอยสลายได 

2/2564 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

4162510 

ผลิตภัณฑสมุนไพรสำหรับสปา 

2/2564 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 

 

การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ 

รายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุท่ีทำใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

- - - - - - 
 

รายวิชาท่ีไมเปดสอนในปการศึกษา 

รายวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลท่ีไมเปดสอน มาตรการท่ีดำเนินการ 

- - - - 

    
 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบ 

รายวิชา หัวขอท่ีขาด สาเหตุท่ีไมไดสอน วิธีแกไข 

- - - - 
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รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

  ทุกรายวิชาในภาคการศึกษา 

2564/1 และ 2564/2 มีผล

การประเมนิโดยนักศึกษาอยู

ในระดับดี เปนสวนใหญ 

มีการปรบัเน้ือหาใหทันสมัยมากข้ึน

รวมทั้งสอดใสกิจกรรมทีเ่พิ่มความ

นาสนใจในการเรียนมากข้ึน 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
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ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

มาตรฐานผลการเรียนรู สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมลู

ปอนกลับจากแหลงตางๆ 

แนวทางแกไขหรือปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ดวยการสอนในภาคการศึกษา2564 

สวนใหญเปนรูปแบบออนไลน จึงเปน

การยากในการควบคุมทั้งพฤติกรรมการ

เรียนรวมถึงความซื่อสัตยในการเรียน 

แตนักศึกษาสวนมากมี คุณธรรม 

จริยธรรม มสีัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ 

รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอ

สังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ดวยความซื่อสัตยสุจริต และ

เสียสละ แตบางสวนยังขาดความ

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย การ

สงงานไมตรงตามกำหนดระยะเวลา 

ในการเรียนการสอนทุกครัง้จะมีการ

ใหนักศึกษาเปดกลอง พรอมมีการ

โตตอบในช้ันเรียนอยูตลอดเวลา 

รวมถึงการเช็คช่ือเขาเรียนตองมอียู

เสมอ หากมกีารทดสอบ จำเปนตอง

มีการควบคุมอยางเครงครัดในเรื่อง

ของความซื่อสัตย นอกจากน้ีอาจารย

ผูสอนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรม ความซื่อสัตย รูจกัเคารพ

สิทธิทางปญญาของผูอื่น และการ

รับผิดชอบตอสังคม 
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ความรูู ดานความรู ดวยสถานการณโรคระบาด

โควิด 19 ผูสอนสามารถใหความรูได

อยางมีประสิทธิภาพเหมือนการเขาเรียน

ในช้ันเรียน ในกรณีวิชาทฤษฎี แตหาก

เปนวิชาปฎิบัติน้ัน อาจเปนการยากใน

การลงมือทำ ซึ่งเปนการยากและใชเวลา

คอนขางมาก รวมทัง้อุปกรณ โดย

บางครัง้อาจมีความจำเปนตองนัด

นักศึกษาเขามาเรียนในช้ันเรียนเปน

กรณีๆไป และปฎิบัติอยางเครงครัดเรื่อง

ระยะหาง ความปลอดภัย  

อาจารยกำหนดปญหา และให

นักศึกษาจัดกลุมรวมกันแกปญหา 

และนำเสนอผลการแกปญหา และ

อาจารยประเมินผลการเรียนรู 

สวนในวิชาปฎิบัติ บางเน้ือหาที่มี

ความจำเปน เชนเรื่องอุปกรณไม

สามารถสงไปใหทางไปรษณียได จึง

จำเปนตองนัดนักศึกษาเขามาเรยีน

ในช้ันเรียนเปนกรณีๆไป และปฎิบัติ

อยางเครงครัดเรื่องระยะหาง ความ

ปลอดภัย 

ทักษะทางปญญา นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห 

สังเคราะห มีวิจารณญาณในการรูคิด 

ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ได แตจะมี

บางสวนที่นักศึกษาบางคนไมสามารถมี

การคิดอยางเปนระบบ ขาดทักษะในการ

สรปุประเด็นปญหาที่พบได 

ในการฝกทักษะทางปญญา จะเปน

การใหนักศึกษาเรียนรู คิด วิเคราะห 

สังเคราะห จะเนนสอดแทรกเขาไป

ในกิจกรรมทั้งในการเรียนการสอน

และใหนักศึกษารูจกัการคิด จัดทำ

โครงการตางๆ เพราะกิจกรรมเหลาน้ี

จะเปนสิง่ที่ทำใหนักศึกษามีทกัษะ

ทางปญญาในการเรียนรูมากข้ึน 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

เนนใหนักศึกษามกีารทำงานเปนทีม เปน

กลุม รวมกันแสดงความคิดเห็น ระดม

ความคิดเพื่อใหไดมาซึง่คำตอบจาก

คำถามหรือโจทยที่ต้ังไว โดยการเรียน

การสอนจัดทัง้ในรปูแบบออนไลนและใน

ช้ันเรียน ซึ่งผลออกมาดี เพราะนักศึกษา

ไดมีการแสดงบทบาทของตนรวมถึง

ความรับผิดชอบที่ตนเองตองทำอยาง

เต็มที ่

ในสถานการณโรคระบาดน้ี อาจเปน

การยากเล็กนอยในการรวมเปนทีม 

เปนกลุม แตดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มากข้ึน จึงลดทอนความยุงยากลงได

มาก การจัดกลุม แบงกลุม กส็ามารถ

ทำได เลือกคนใหอยูเปนกลุมยอยๆ

ได สามารถนำมารวมเปนกลุมใหญได 

จึงไมมปีญหามากนักกับการบรหิาร

จัดกลุมในรปูแบบออนไลน 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสือ่สารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักศึกษาบางคนขาดทักษะการคิด

วิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 

- ทักษะการวิเคราะหปญหาและการโยง

นามธรรมของปญหาไปสูรปูธรรมเชิง

สัมพันธ 

- เนนการสอนที่ใชปญหานำ ทฤษฎี

ตาม และการพฒันาแนวคิดจาก

ปญหาเพื่อนไปสูการคนพบขอสรปุ 

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวย

ตนเอง จาก Website สื่อการสอน       
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- ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง 

การแปล การเขียน โดยการทำรายงาน 

และนำเสนอในช้ันเรียน 

- ทักษะในการวิเคราะหขอมลูจาก

กรณีศึกษา 

- ทักษะในการคนหาความรูเพิ่มเติมดวย

ตัวเอง โดยการสืบคนขอมลูทาง

อินเทอรเน็ต 

- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสือ่สาร 

- ทักษะในการนำเสนอรายงานโดยใช

รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 

E-Learning และทำรายงานจาก

แหลงที่มา ขอมลูที่นาเช่ือถือ 

- นำเสนอโดยใชรูปแบบและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- ทาทายเชิงวิชาการตอนักศึกษาใน

ระหวางการสอนโดยการต้ังคำถาม

ที่มาจากปญหาจริงในงานดาน

คอมพิวเตอรเพื่อใหนักศึกษาฝกคิด

หาวิธีการแกปญหา 

 

การปฐมนเิทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  ม ี  ไมม ี

จำนวนอาจารยใหม   ......... คน 

จำนวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ  ......... คน 

 สรปุสาระสำคัญที่ไดการดำเนินการ ………………………………………………………………………………………………. 

.................................................................................................................................................................................. 

 สรปุผบการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ ………………………………………………………… 

.................................................................................................................................................................................. 

 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดำเนินการ …………………………………………………………. 

.................................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนนุ 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม จำนวนบุคลากรท่ีเขารวม สรุปขอคิดเห็นและประโยชน 

ท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย บุคลากรสาย

สนับสนนุ 
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ผศ.ดร.ธนันญดา บัวเผื่อน , 

ผศ.ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ, 

ผศ.ดร.โสภณา จิรวงศนุสรณ 

และนางศรีทวน คำวัตร เขา

รวมอบรมหลกัสูตรอบรมการ

เปนโคชวิศวกรสงัคม (online) 

ในเดือน กุมภาพันธ-มีนาคม 

2565 จัดโดย มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร 

3 1 ไดรับรูถึงประโยชนของการนำวิธีการ 

แนวคิด ไปปรับใชในการเรียนการสอนแก

นักศึกษา เพื่อใหเขาถึงนักศึกษาและเขาใจ

นักศึกษามากข้ึนและไดแนวคิดการเปลี่ยน

บทบาทเปนโคชใหกับนักศึกษา 

ผศ.ดร.ธนันญดา บัวเผื่อน,ผศ.

ดร.โสภณา จิรวงศนุสรณ  

และ ผศ.ดร.อะเคื้อ กุลประสูติ

ดิลก รวมอบรมการเขียน

บทความวิจัย/วิชาการเพือ่สง

ตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ (online)  

วันที่ 24 มีนาคม 2565 จัดโดย 

สถาบันวิจัยฯมหาวิทยาลัยราช

ภัฏพระนคร 

3 0 ไดรับความรูในการเขียนบทความวิจัย/

วิชาการเพื่อสงตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ 

 

ผศ.ดร.ธนันญดา บัวเผื่อน เขา

การอบรมเชิงปฎิบัติการติดตาม

การทำงานและแลกเปลี่ยน

ประสบการณการดำเนินงาน 

โครงการขับเคลื่อนการ

แกปญหาการตายและการ

บาดเจบ็ในกลุมเด็กและเยาวชน

ที่ใชรถจักรยานยนต ของกอง

ปองกันการบาดเจบ็ กรม

ควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข 

 วันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 

2565  หองลาเวนเดอร 2-3 

โรงแรมที เค พาเลซ กทม. 

1 0 ไดรับรูถึงประโยชนของการนำวิธีการ 

แนวคิด ไปปรับใชในการเรยีนการสอนแก

นักศึกษา รวมถึงแนวทางในการตอยอดทำ

วิจัย 
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ผศ.ดร.ธนันญดา บัวเผื่อน เขา

อบรมอบรมเรื่อง การสอน

ศึกษาทั่วไปกาวตอไปภายใต

นวัตกรรมไอที วันจันทร ที่ 28 

มีนาคม 2565  รูปแบบ

ออนไลน 

1 0 ไดรับรูถึงประโยชนของการนำวิธีการ 

แนวคิด ไปปรับใชในการเรียนการสอนแก

นักศึกษา 

ผศ.ดร.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 

อบรมการดูแลผูสูงอายุแบบองค

รวม ระหวางวันที่ 4 -6 สค 64  

1 0 ไดรับรูถึงประโยชนของการนำวิธีการ 

แนวคิด ไปปรับใชในการเรียนการสอนแก

นักศึกษา 

ผศ.ดร.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 

การประชุมวิชาการ “New 

normal in Diabetes” วิถีชีวิต

ใหมกับการดูแลผูปวยเบาหวาน 

ระหวางวันที่ 19 -20 สค 64  

1 0 ไดรับรูถึงประโยชนของการนำวิธีการ 

แนวคิด ไปปรับใชในการเรียนการสอนแก

นักศึกษา 

ผศ.ดร.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 

พยาบาลจิตอาสา ใหบรกิาร ฉีด

วัคซีนโควิด-19 แกประชาชน ณ 

หนวยความรวมมือ SCG-สำนัก

อนามัย-สภาการพยาบาล 

ระหวางเดือน กค - พย 64 

1 0 ไดรับรูถึงประโยชนของการนำวิธีการ 

แนวคิด ไปปรับใชในการเรียนการสอนแก

นักศึกษา 

ผศ.ดร.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก 

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ

ความรวมมือภารกิตพิชิตมะเร็ง

เตานม ระหวางวันที่ 23-24 พค 

65 

1 0 ไดรับรูถึงประโยชนของการนำวิธีการ 

แนวคิด ไปปรับใชในการเรียนการสอนแก

นักศึกษา 

ผศ.ดร. โสภณา จิรวงศนุสรณ ,

อ.สาริน ฤทธสิาร และผศ.ดร.

ณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ การ

อบรมออนไลน Coach to 

Coach โครงการสรางเสริม

สุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน 

(Young Health Programme) 

วันอาทิตย ที่ 19 กันยายน 

2564  

3 0 ไดรับรูถึงประโยชนของการนำวิธีการ 

แนวคิด ไปปรับใชในการเรียนการสอนแก

นักศึกษา 
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ผศ.ดร. โสภณา จิรวงศนสุรณ 

และผศ.ดร.ณัฐวดี จิตรมานะ

ศักด์ิ อบรมโครงการพี่เลี้ยง

หนวยการทรพัทยสินทาง

ปญญาและถายทอดเทคโนโลยี

ในสถาบันอุดมศึกษา (PLO) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

3 0 ไดรับรูถึงประโยชนของการนำวิธีการ 

แนวคิด ไปปรับใชในการเรียนการสอนแก

นักศึกษา 

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดตัวบงชี ้  ปจจัยนำเขา 

ประเด็น 

1. การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

2. การปรบัปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ (หลักสูตร

ปรับปรุง 2561) มีระบบการออกแบบหลักสูตร และสาระวิชาในหลักสูตร เปนไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 

 
         ปจจุบันหลักสูตรไดปรับปรุงหลักสูตรตามกลไกเรียบรอยแลว และรับการอนมุติั

จากสกอ. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  หลักสูตรมีการดำเนินงานจัดการเรียนการ

ทส.5.1-1 

หลักสูตร 

วิทยาศาสตร

บัณฑิตสาขา

เทคโนโลยีการ

จัดการสุขภาพ 

หลักสูตรปรับปรุง 

2561.pdf 

ทส.5.1-2 ประมวล

การสอนรายวิชา 

การฝก

ประสบการณ

วิชาชีพ 

ทส.5.1-3 การ

ลงทะเบียนรายวิชา 

การฝก

ประสบการณ

วิชาชีพ ประจำป

การศึกษา 2564  
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

สอนตาม มคอ.2  ทำการจัดทำรายละเอียดรายวิชา มคอ.3 ,  มคอ.4  และมีการรายงาน

ผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ.5,  มคอ.6  โดยหลักสูตรปรับปรุงเริ่มใชทำการเรียน

การสอนกับนักศึกษาครั ้งแรกในภาคการศึกษาที ่ 1/2561 จนถึงปจจุบัน  ซึ ่งขณะน้ี

หลักสูตรอยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตร 

      หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมีการกำหนดกรอบแนวคิดในการ

สรางหลักสูตร ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหทันตอสถานการณที่ของ

โลกที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับสังคมผูสูงอายุ และในปการศึกษา 2564 มีการระบาด

ของสถานการณโควิด 19 และการออกแบบการเรียนรูใหอาจารยไดบูรณาการการเรียน

การสอนกับงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อนักศึกษาไดประสบการณจริงและเกิดทักษะ

ปฏิบัติในวิชาชีพ  

      โดยมีรูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนใหสามารถเรียนรวมกนัในรายวิชาที่มี

การเรียนการสอนรวมกันได ไดแก วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสุขภาพ วิชาเตรียมฝก

ประสบการณวิชาชีพ วิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อรองรับสถานการณโควิด 19 ที่

ตองมีการเรียนการสอนออนไลน เพื่อใหนักศึกษาที่จะจบออกไป มี ความสามารถทั้งใน

ดานความรู วิชาการ ความเช่ียวชาญเฉพาะดานในการประกอบวิชาชีพอยางเขมแข็ง จึง

นำไปสูการดำเนินการของบริหารหลักสูตร มีการจัดใหมีการประชุมเพื่อวางแผนการ

ดำเนินงานหลักสูตร และมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและนำผลการศึกษามา

ปรับใชในการเรียนการสอนในทุกๆ ภาคการศึกษา 
   

การประเมินกระบวนการและเสนอแนวทางพัฒนา  

            ปการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

สุขภาพ มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการไดแก 

รายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพ เกี ่ยวกับกระบวนการกำหนดคุณสมบัติของ

นักศึกษาที ่จะลงทะเบียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ จากเดิม นักศึกษาที่

สามารถลงทะเบียนไดจะตองไดผลการเรียนในรายวิชา การเตรียมความพรอมฝกประสบ

การณวิชาชีพและสหกิจศึกษา ตั ้งแต C ขึ ้นไป สาขาวิชาไดทำการประชุมปรับปรุง

กระบวนการกำหนดคุณลักษณะนักศึกษาเพิ่มเติม ไดแก นักศึกษาตองมีจำนวนหนวยกิต

สะสม ไมนอยกวารอยละ 80 (จำนวนไมนอยกวา 104 หนวยกิต) และ เปนผูที่มีความ

ประพฤติเรียบรอย ไมเคยกระทำผิดระเบียบวินัยนักศึกษา มีวุฒิภาวะและการพัฒนา

ตนเองไดดี และมีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติงานไดในสถานประกอบการ ผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสม ไมต่ำกวา 2.00 ถานักศึกษาไมผานคุณสมบัติ ใหสาขาวิชาพิจารณาสง

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพฯ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อเปนการ

คัดเลือกและกรองนักศึกษาที่มีคุณภาพและความพรอมเทาน้ันสำหรับการฝกงานซึ่งเปน
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การชวยลดภาระของสถานประกอบการหรือสถานที่ฝกงาน (ทส.5.1-2 ประมวลการสอน

รายวิชา การฝกประสบการณวิชาชีพ) 

หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 นักศึกษาฝกงานทุกคนทีล่งทะเบียนฝกงานมีคุณลกัษณะเปนไปตามประมวลการ

สอนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพกำหนด (ทส.5.1-3 การลงทะเบียนรายวิชา การ

ฝกประสบการณวิชาชีพ ประจำปการศึกษา 2564) 

2.การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ ไดแก 

       เนื ่องจากปจจุบันการแขงขันดานแรงงานมีความสำคัญมากขึ ้นเรื ่อยๆ สำหรับ

บัณฑิตใหมที่จบการศึกษาแลว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ ไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัด

กิจกรรมในรายวิชา เพื่อใหนักศึกษามีทักษะการเรยีนรูในศตวรรษที่ 21  ทักษะการเรียนรู 

(Learning Skills) ทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Skills)  

สาขาวิชามีระบบกลไกในการออกแบบ ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหท ันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาน้ันๆ  ดังน้ี 

 
         ในปการศึกษา 2564 เนื ่องจากสถานการณโรคระบาด COVID 19 ทางสาขา

เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมีการปรับกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในรายวิชา

ตางๆ เชน รายวิชาสุขภาพชุมชน 4074111 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูให

นักศึกษาไดฝกปฎิบัติตามสถานการณจริง โดยมีกิจกรรมใหนักศึกษาลงหนวยคัดกรอง

ตรวจ ATK เพื่อคัดกรองผูเขารวมงานหรือเขารวมกิจกรรมตางๆของทางมหาวิทยาลัย ซึ่ง

สท.5.1-4 รายงาน

ผลการจัดโครงการ

และกิจกรรมให

นักศึกษามีทักษะ

การเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 
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ถือไดวากิจกรรมนี้ เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ทันสมัย ในสถานการณการระบาดดวยโรค 

COVID 19 เปนความรู ที่นักศึกษาจำเปนตองมีความรู ความเขาใจและสามารถนำไป

ปฎิบัติไดอยางถูกตอง 

          นอกจากน้ีสาขาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ ยังมีการจัดโครงการเพื ่อให

นักศึกษามีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ทันสมัย เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงใน

ปจจุบัน เชน 

1. กิจกรรมสัมมนาการจัดการสุขภาพ เรื่อง เสนทางอาชีพนักการจัดการสุขภาพ (ใน

รูปแบบออนไลน) วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2565 เวลา 16.30-20.00 น. วิทยากร

ไดแก ดร.ปณญ จันทรพาณิชย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข มาใหความรูเกี่ยวกับอาชีพนักการจัดการสุขภาพและสาธารณสุข 

ตองมีความสามารถและทัศนคติอยางไร กำลังเปนที่นิยมในตลาดแรงงาน 

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสรางสื่อออนไลนทางสุขภาพ (ในรูปแบบ

ออนไลน) วันอังคาร 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-17.00 น. โดยวิทยากร ดร. นัฐพงศ 

สงเนียม 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู กอนการฝกประสบการณวิชาชีพฯ สำหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ ช้ันปที่ 4 (ภาคปกติ) เขารับการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กอนจะเปนนักการจัดการสุขภาพที่ตลาดตองการ” (ในรูปแบบ

ออนไลน) ในวันที่ 16 และ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดย

วิทยากร คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนกร ปญญาใสโสภณ จากภาควิชาสาธารณสุข

ศาสตร คณะสหเวชศาสตร วิทยาลัยนครราชสมีา 

            นอกจากน้ีการประชุมสาขาเห็นวารายวิชา การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  

ไดปรับปรุงเนื้อหาใหมีความทันสมัยเพื่อใหบัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู และทักษะ

เพียงพอ เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน ในรายวิชามีกิจกรรมใหความรู ใหผูเร ียนมี

ทักษะการเรียนรูสมยัใหมในศตวรรษที ่21 และมีการจัดกิจกรรมเรยีนรูวิทยาการสมยัใหม 

ใหนักศึกษาเรียนตามความสนใจอีกดวย 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ หลักสูตรให

ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ 

 จากการประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมโดยกรรมการประจำหลักส ูตร 

ประโยชนที่นักศึกษาจะไดรับจากการจัดทำกิจกรรมขางตน คือ 1) นักศึกษาไดฝกทักษะ

ความสามารถในการพัฒนาความรูดานสุขภาพ 2) ทราบความตองการของตลาดแรงงาน

ปจจุบัน 3) เพิ่มศักยภาพนักศึกษาในการทำสื่อทางสุขภาพเพื่อใชในการสอน สงเสริมทาง

สุขภาพ และพบอุปสรรคของโครงการ/กิจกรรม คือ เน่ืองจากสถานการณโรคระบาดทำ

ใหเปนการอบรมแบบ online มีปญหาดานการฝกปฏิบัติเนื่องจากความเร็วส ัญญาณ 
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internet และคุณลักษณะเครื ่องคอมพิวเตอรของนักศึกษาผู เขารวมอบรมมีความ

แตกตางกัน ทำใหตองรอนานเพื่อใหนักศึกษาผูเขารวมอบรมทุกคนพรอม  

ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 ผลจากการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย  

1. กิจกรรมสัมมนาการจดัการสุขภาพ เรื่อง เสนทางอาชีพนักการจัดการสุขภาพ มี 

จำนวนนักศึกษาเขารวม 44 คน ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน = 4.54 อยูใน

ระดับมากที่สุด 

          
 

 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการสรางสื ่อออนไลนทางสุขภาพ มีจำนวน

นักศึกษาเขารวม 10 คน ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน = 4.18 อยูในระดับมาก 

          
       3. โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู กอนการฝกประสบการณวิชาชีพฯ สำหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ ช้ันปที่ 4 (ภาคปกติ) เขารับการฝกอบรม

เชิงปฏิบัติการ เรื ่อง “กอนจะเปนนักการจัดการสุขภาพที่ตลาดตองการ” มีจำนวน

นักศึกษาเขารวม 34 คน ผลการประเมินความพึงพอใจคะแนน = 4.55 อยูในระดับมาก

ที่สุด 
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        4. รายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ พบวาจากผลการประเมินนักศึกษา

ที่เขารวมไดรับความรูและมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีผลประเมินความพงึพอใจ

ในภาพรวมอยูในระดับดีมากทุกกิจกรรม 

 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ 1. การออกแบบหลักสูตรและสาระ

รายวิชาในหลักสูตร 

2. การปรบัปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตา 

ความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ 

ทั้ง 2 ประเด็นมีระบบ มกีลไก มกีารนำ

ระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

มีการประเมินกระบวนการ มีการ

…3. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ปรับปรงุ/พฒันากระบวนการ มผีลจาก

การปรับปรงุเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. การกำหนดผูสอน 

2. การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการ

สอน 

3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1.การกำหนดผูสอน 

หลักสูตรมีระบบกลไกการกำหนดผูสอน ดังน้ี 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมีระบบกลไกการกําหนดผูสอน ดังนี ้

  1. จัดประชุมกรรมการประจําหลักสูตรเพื่อจัดตารางสอนในแตละภาคการศึกษา โดย

จัดช่ัวโมงสอนใหอาจารยผูสอนทั่วไปมีช่ัวโมงสอนไมต่ํากวา 12 ช่ัวโมง ตามขอกําหนด

ของมหาวิทยาลัย และจัดสงรายช่ืออาจารยผูสอนใหแกสํานักสงเสริมวิชาการฯ จัดทํา

เพื่อตารางสอน 

   2. การพจิารณาคุณสมบัติของอาจารยผูสอนเปนไปตามสกอ. กําหนดและเปนไปตาม

ขอกําหนดมหาวิทยาลัยและสาขาจะจัดอาจารยผูสอนตามรายวิชาที่มีความเช่ียวชาญ 

หลักสูตรมีการดําเนินการนาํระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน การกําหนด

ผูสอน 

    หลักสูตรจัดรายวิชาใหอาจารยผูสอนตามกลไกการกําหนดผูสอน การจัดช่ัวโมงการ

สอนในภาคเรียนที่ 1/2564 และ 2/2564 พบวาอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีช่ัวโมง

สอนไมต่ํากวา 12 ช่ัวโมง ทุกทานมีภาระงานสอนข้ันต่ําเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย   

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการและปรับปรุงกระบวนการกําหนดอาจารยผูสอน 

หลักฐาน ทส.5.2-1 

ภาระงานสอน

อาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตร ประจำป 

2564 

 

หลักฐาน ทส.5.2-2 

การกำหนดอาจารย

ผูสอนประจำป 

2564. 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

    เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาลดลงสาขาปรบัเปลี่ยนวิธีการกาํหนดผูสอน จากเดิม 

ผูสอนหามสอนนักศึกษาหมูเดียวกันมากกวา 1 รายรายวิชา เปนสามารถอนุญาตสอน

ไดมากกวา 1 รายวิชา  

 2. ประเด็น การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู  

    (มคอ. 3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมีระบบจัดการกลไก การกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการ

สอน 

  1. กอนเปดภาคการศึกษาสํานักสงเสริมวิชาการจะใหอาจารยที่ปรึกษาทําการยืนยัน

แผนการศึกษา ตามที่กําหนดไวในมคอ. 2 

  2. สาขาวิชาฯจะมกีารประชุมจัดอาจารยผูสอนสําหรบัแตละรายวิชาในหลักสูตรทีเ่ปด

สอน 

  3. อาจารยผูสอนจัดทําแนวการสอนรายละเอียดรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 /มคอ. 4 

สงในระบบออนไลน http://tqf.pnru.ac.th ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

และอาจารยผูสอนแจกแนวการสอนใหกับนักศึกษาในแตละหมูเรียนในสปัดาหแรกของ

การเปดภาคเรียน 

  4. สาขาวิชาจะทําการกํากับติดตามการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 ของอาจารยผูสอน

แตละทาน กรณีอาจารยไมไดจัดทําสงตามเวลาที่กําหนดจะมีผลตอการประเมิน

ประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยและการข้ึนข้ันเงินเดือน 

 

หลักสูตรมีการดําเนินการนาํระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

  1. ปการศึกษาที่ 2564 อาจารยทีป่รกึษาทุกทานมีการสงยืนยันแผนการเรียนกอนเปด

ภาคเรียน 

  2. ปการศึกษาที่ 2564 อาจารยผูสอนทุกทานมีการจัดทํา มคอ. 3-4 และสงครบทุก

รายวิชาภายในระยะเวลาทีม่หาวิทยาลัยกําหนด 

มคอ. 3 และ มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 >  

http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html 

มคอ. 3 และ มคอ.4 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 >  

http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน ทส.5.2-3 

 มคอ. 3 และ มคอ.4 

ภาคการศึกษาที่ 

1/2564 >  

http://pnrusci.co

m/ 

sar2564/64-1.html 

 

มคอ. 3 และ มคอ.4 

ภาคการศึกษาที่ 

2/2564 >  

http://pnrusci.co

m/ 

sar2564/64-2.html 

 

 หลักฐาน ทส.5.2-4 

ทางการจัดการเรียน

การสอนประจำป 

2564 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการกํากับ ติดตาม 

และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน

การสอน 

      ภาคการศึกษาที่ 2564 เน่ืองจากภาวะการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในปจจุบัน

ทําใหการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรฯ ตองปรบัปรุง

กระบวนการจัดการเรยีนการสอนเปลี่ยนไปในรูปแบบผสมผสานเรียนออนไลนกับการ

เรียนช้ันเรียน เปนไปตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัย   

 

 

 

3. ประเด็น การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบาํรุงศิลปะวัฒนธรรม 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมีระบบจัดการกลไก การจัดการเรียนการสอน

ท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม 

      คณะวิทยาศาสตรฯ มีการจัดโครงการการบริการวิชาการทางสังคม และโครงการ

การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม อาจารยประจําหลกัสูตรสามารถเขียนกิจกรรม/

โครงการยอยเพื่อของบประมาณในการดําเนินการจัดกจิกรรม/โครงการยอยขออนุมัติ

งบประมาณ โดยการเขียนโครงการจะตองระบรุายวิชาในหลักสูตรทีม่ีการจัดการเรียน

การสอนสอดคลองกับโครงการการบริการวิชาการทางสังคม และโครงการการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม สําหรับการจัดการเรียนการสอนที่มกีารบรูณาการกบังานวิจัย 

อาจารยประจําหลักสูตรเขียนขอทุนสวนตัวไดจากทั้งหนวยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

หลักสูตรมีการดําเนินการนาํระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดําเนินงานการจัดการเรียน

การสอนท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุ

บํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

   ในปการศึกษา 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมีรายวิชาที่มีการจัดการ

เรียนการสอนที่มกีารบรูณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุ

บํารุงศิลปะวัฒนธรรม ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน ทส.5.2-5 

รายงานการประชุม

สาขา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทส.5.2-6 การบรูณา

การกับการบรกิาร

วิชาการ.pdf) 

ทส.5.2-7 การบรูณา

การกับงานวิจัย.pdf) 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ผศ.ดร.อะเคื ้อ กุลประสูติดิลก มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพชุมชน 

4074111 บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ

จากวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดําสูการใชประโยชนและสรางความยั่งยืนของชุมชนใน

ประเด็นกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน บูรณาการกับการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ในดานการทํายาหมอง ยาดม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อบรรจุในผลิตภัณฑ

ตุกตาไทยทรงดํา บูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคมอบรมการทําตุกตาไทย

ทรงดําบรรจุยาหมอง ยาดม กอใหเกิดรายไดในชุมชนตําบลบานดอน อําเภออูทอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ผศ.ดร.ธนันญดา บัวเผื่อน มีการจัดเรียนการสอน รายวิชาการดูแลสุขภาพปฐมภูมิ มี

การบูรณาการ การบริการวิชาการกับโครงการการดูแลสุขภาพตนเองแกผูสูงอายุ และ

ผูดูแลผูสูงอายุในชุมชน 

 

ผศ.ดร.ธนันญดา บัวเผื่อน มีการบูรณาการงานวิจัย โครงการการพัฒนาระบบผูชวยดูแล

ผูสูงอายุโดยใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ

นคร รวมกับวิชาการดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ 

ผศ.ดร.ธนันญดา บัวเผื่อน มีการบูรณาการงานวิจัยโครงการการพัฒนารูปแบบการ

แกปญหาการตายและการบาดเจ็บในกลุมเด็กและเยาวชนที่ใชรถจักรยานยนต อำเภอ

เมือง จังหวัดนครนายก รวมกับวิชาการระบาดวิทยาเบื้องตน 

 

ผศ.ดร.อะเค้ือ กลุประสูติดิลก มีการจัดเรียนการสอน รายวิชาการปฐมพยาบาลและการ

จัดการดูแลสุขภาพที่บาน บูรณาการรวมกับการบริการวิชาการกับชุมชน แบงกลุมเขา

ดูแลบำบัดผูปวยที่ติดเตียง หรือมีปญหาดานการเคลื่อนไหว เขาไปแนะนำวิธีปฏิบัติเปน

ทาบำบัดตามความปกติของรางกายผูปวย 

 

ผศ.ดร.โสภณา จิรวงศนุสรณ มีโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการดานสุขภาพตามหลัก 

3 อ และการสรางอาชีพเสริมสำหรับโรงเรียนผูสูงอายุ การบูรณาการเรียนการสอนกับ 

วิชาความรอบรูทางดานสุขภาพ และวิชาโภชนาการในผุสูงอายุ 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน

การสอนท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุ

บํารุงศิลปะวัฒนธรรม 

   อาจารยผูสอนจัดการเรียนการสอนปรับปรุงกิจกรรมใหมีกิจกรรมการบูรณาการกับ

งานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ทส.5.2-8 การบูรณา

การกับการทํานุบํารงุ

ศิลปะวัฒนธรรม.pdf 

ทส.5.2-9 ดำเนินงาน

การจัดการเรียนการ

สอนที่มกีารบูรณา

การกับงานวิจัย การ

บริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุ

บำรุง

ศิลปะวัฒนธรรม 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

(ทส.5.2-6 การบูรณาการกับการบรกิารวิชาการ.pdf) 

(ทส.5.2-7 การบูรณาการกับงานวิจัย.pdf) 

(ทส.5.2-8 การบูรณาการกับการทํานุบํารงุศิลปะวัฒนธรรม.pdf) 

 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรฯ 
-มีระบบ มีกลไก 
-มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
-มีการประเมินกระบวนการ 
-มีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……4….. ระดับ การวางระบบผู สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน หลักสูตรฯ 

-มีระบบ มีกลไก 

-มีการนำระบบกลไกไปสู การปฏิบัติ/

ดำเนินงาน 

-มีการประเมินกระบวนการ 

-มีการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

-มผีลจากการปรับปรงุเห็นชัดเจนเปน

รูปธรรม 

……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.2 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

1. การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

3. การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. ประเด็น การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมีระบบกลไกการ

ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี ้

    แตละรายวิชาอาจารยผูสอนจะกําหนด วัตถุประสงคการเรียนรู 

ขอบเขตของเน้ือหา เกณฑที่ใชในการวัดและประเมินผลการ

เรียนรู  5 ดานเพื่อประเมินผูเรียน วิธีการวัดผลการเรียนรูของ

รายวิชา ตามกรอบ TQF ไวใน มคอ.3 / มคอ.4 และจะทําการ

แจงใหนักศึกษาทราบในสปัดาหแรกของการเปดภาคเรียน 

 

   หลักสูตรมีการนาํระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ มีการประเมินผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

มีดังนี้ 

   1.  ปการศึกษา 2564 อาจารยผูสอนทุกทานดําเนินการสอน

และอาจารยผูสอนทุกทานจะทําการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษารายบคุคลตามเกณฑที่ระบุไวใน มคอ. 3 / มคอ. 4   

มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 >  

http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 >  

http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html 

 

  2. อาจารยผูสอนทุกทานสงเกรดผลการเรียนรูของนักศึกษาใน

ระบบออนไลนและระบบเอกสารตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย

กําหนดที่เว็บไซต http://grade.pnru.ac.th 

 

ทส.5.3-1 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคการศึกษาที ่

1/2564 >  

http://pnrusci.com/ 

sar2564/64-1.html 

 

มคอ. 3 และ มคอ. 4 ภาคการศึกษาที ่

2/2564 >  

http://pnrusci.com/ 

sar2564/64-2.html  

 

ทส.5.3-2 

https://grade.pnru.ac.th/gradeonline 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

2. ประเด็น การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษา 
 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมีระบบกลไกการ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ดังนี ้

 สาขาวิชาจะมีการจัดกจิกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ

รายวิชาที่เปดสอนประจําทุกปการศึกษา จํานวนวิชาที่ทวนสอบ

จะตองไมนอยกวารอยละ 25 ของวิชาที่เปดสอนในปการศึกษาน้ัน   
 

หลักสูตรมีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ มีการประเมิน

กระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศกึษา 

มีดังนี้ 

    ในปการศึกษา 2564 มีจํานวนรายวิชาทั้งหมด 54 รายวิชา 

สาขาวิชาดําเนินการตามกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา

แบงตามประเภทของรายวิชาดังน้ี  

1. รายวิชาในหมวดวิชา GE การศึกษาทั่วไป จํานวน 10 รายวิชา 

เน่ืองจากเปนรายวิชาที่จัดข้ึนโดย สํานัก GE ของมหาวิทยาลัย 

ดังน้ันในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิสํานัก GE จะมีหนาทีเ่ปน

ผูดําเนินการจัดกจิกรรมทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและทําการสงรายงาน

ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา GE มายังคณะและสาขาวิชา 

2. รายวิชาอื่นนอกเหนือจากรายวิชาในหมวด GE จํานวน 44 

รายวิชาสาขาวิชาจะเปนผูดําเนินการจัดกจิกรรมทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิ โดยในป 2564 รายวิชาที่ถูกเลือกมาทวนสอบ

ผลสัมฤทธ์ิมทีั้งสิ้น 14 รายวิชา ไดแกวิชา  

4071205 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 

4073132 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 

4073232 โภชนาการสาธารณสุข 
4074106 นวัตกรรมทางสขุภาพ 

4074107 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4074108 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ 
4074109 อนามัยครอบครัว 

4074110  การดูแลสุขภาพปฐมภูม ิ
4074111 สุขภาพชุมชน 

4074112 การดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ 

ทส.5.3-3 รายงานผลการทวนสอบ

ประจำปการศึกษา 2564.pdf 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

4074113 การจัดการสถานบริการผูสูงอายุ 
4071108  การสาธารณสุขเบื้องตน 
4072213  ระบาดวิทยาเบื้องตน 
4073136 เวชศาสตรพื้นฟ ู
ดังน้ันในปการศึกษาที่ 2564 จะมีการรายวิชาทวนสอบทั้งหมด 

14 รายวิชาจาก 54 รายวิชาที่เปดสอน คิดเปนรอยละ 25.92 เกิน

รอยละ 25  

สําหรับทวนสอบผลสมัฤทธ์ิรายวิชาอื่นนอกเหนือจากรายวิชาใน

หมวด GE ทีส่าขาเปนผูดําเนินการเองมีผลการทวนสอบ ดังน้ี 

1. 4071205 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ความพึงพอใจใน

ระดับมากทีสุ่ด  คะแนน = 4.92 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.28 

2. 4073132 เศรษฐศาสตรสุขภาพ ความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด  คะแนน = 4.71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46 

3 . 4073232 โภชนาการสาธารณสุข ความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด  คะแนน = 4. 71 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.46 
4. 4074106 นวัตกรรมทางสุขภาพ  ความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด  คะแนน = 4.63 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.58 

5. 4074107 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความพงึพอใจใน

ระดับมากทีสุ่ด คะแนน = 4.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.44 

6. 4074108 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสขุภาพ  ความพึงพอใจใน

ระดับมากทีสุ่ด คะแนน = 4.83 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.38 

7. 4074109 อนามัยครอบครัว  ความพึงพอใจในระดับมาก 

คะแนน = 4.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.51 

8. 4074110  การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ  ความพึงพอใจในระดับ

มาก  คะแนน = 4.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.61 

9. 4074111 สุขภาพชุมชน ความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด 

คะแนน = 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 063 

10. 4074112 การดูแลสุขภาพจิตผูสูงอายุ  ความพึงพอใจใน

ระดับมากทีสุ่ด คะแนน = 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.55 

11. 4074113 การจัดการสถานบริการผูสูงอายุ ความพึงพอใจใน

ระดับมาก  คะแนน = 4.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.66 

12. 4071108  การสาธารณสุขเบือ้งตน ความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด คะแนน = 4.52 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.55 
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13. 4072213  ระบาดวิทยาเบื้องตน  ความพึงพอใจในระดับมาก

ที่สุด คะแนน = 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.48 

14. 4073136 เวชศาสตรพื้นฟู  ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  

คะแนน = 4.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.48 

ทส.5.3-3 รายงานผลการทวนสอบประจำปการศึกษา 2564.pdf 

 

หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการ มีดังนี ้

        จากการประเมินกระบวนการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิปทีแ่ลว 

ในปน้ีมีการปรบัเปลี่ยนกระบวนการทวนสอบรายวิชาโดยเลอืก

รายวิชาที่ยังไมเคยทวนสอบ หรือรายวิชาที่เปนของสาขาวิชา เชน  

4074821 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการ

สุขภาพหรอื 4072214 ความรอบรูทางสุขภาพและเทคโนโลยีการ

สื่อสารสุขภาพ นํามาทวนสอบกอน แลวเลือกรายวิชาที่ไมคอย

ทวนสอบเปนลําดับถัดไป หลังจัดกจิกรรมเสร็จสาขาวิชาจะทําการ

แจงผลทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาแกอาจารยผูสอนเพือ่ทําการ

ปรับปรงุการสอนตอไป 

 

3. ประเด็น การกำกับการประเมนิการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมีระบบกลไกการกํากับ

การประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังน้ี 

    1.  อาจารยผูสอนนําผลการเรียนของนักศึกษาและผลการ

ประเมินการสอนของอาจารยผูสอนในแตละรายวิชามาจัดทาํ

รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 / มคอ.6 

และสงในระบบออนไลน http://tqf.pnru.ac.th ภายใน

ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

    2.  เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาประธานหลักสูตรจะจัดทํารายงานผล

การดําเนินงานหลักสูตรประจําปการศึกษา ตามแบบ มคอ.7 สงใน

ระบบออนไลน http://tqf.pnru.ac.th ภายในระยะเวลาที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทส.5.3-4 มคอ7 ปการศึกษา 2564 

ทส.5.3-5 

 มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภาคการศึกษาที่ 

1/2564 >  

http://pnrusci.com/sar2564/64-

1.html 

มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภาคการศึกษาที่ 

2/2564 >  

http://pnrusci.com/sar2564/64-

2.html 
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ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 

หลักสูตรมีการนําระบบกลไกไปสู การปฏิบัติ มีการประเมิน

กระบวนการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

   1.  ภาคการศึกษา 1/2564 และ 2/2564 อาจารยผูสอนทุก

ทานนําผลการเรียนของนักศึกษาและผลการประเมินผูเรียนในแต

ละรายวิชามาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา/

รายงานผลการดําเนินงานภาคสนามตามแบบ มคอ.5 /มคอ.6 

และสงในระบบออนไลนตามกําหนดของมหาวิทยาลัย  ตามวัน

เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด สาขาวิชาจะทําการกํากบัติดตามการ

จัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของอาจารยผูสอนแตละทาน กรณี

อาจารยไมไดจัดทําสงตามเวลาที่กําหนดจะมีผลตอการประเมิน

ประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยและการข้ึนข้ันเงินเดือน  

มคอ. 5 / มคอ. 6 

มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 >  

http://pnrusci.com/sar2564/64-1.html 

มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 >  

http://pnrusci.com/sar2564/64-2.html 

2. ประธานกรรมการหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตรประจําปการศึกษา 2564 ตามแบบ มคอ.7 เสรจ็

เรียบรอยแลว 

 

หลักสูตรมีการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมินการ

กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมิน

หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

    จากกระบวนการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ หลักสูตรไดดําเนินการ

ปรับปรงุกระบวนการกํากบัการประเมินการจัดการเรียนการสอน

โดยมอบหมายใหอาจารยผูสอนจัดทํา มคอ. 3, 4  แตละรายวิชา

ควรเพิ่มความทันสมัยของเน้ือหารายวิชา และทักษะการเรียนรู

ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการจัดการเรียนการสอน 
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กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……3….. ระดับ 1. การประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

2. การตรวจสอบการประเมินผลการ

เรียนรูของนักศึกษา 

3. การกำกับการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินหลกัสูตร 

(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

มีระบบ มีกลไก มีการนำระบบกลไก

ไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน มีการ

ประเมินกระบวนการ 

…3.. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.3 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน 

         มีการดำเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 0 

         มีการดำเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 3.50 

มีการดำเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.00 
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มีการดำเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.50 

มีการดำเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 4.75 

มีการดำเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงช้ีผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 5.00 
 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณคารอยละผลการดำเนินงานตามตัวบงช้ีการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา ตามสูตร 
 

 

ผลการดำเนินงาน 

ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

 ผาน 

 ไมผาน 
1.อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80  มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม  และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอย

รอยละ 80  มีสวนรวมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม  และทบทวน

การดำเนินงานหลักสูตร 

ระเบียบวาระการประชุม 

 ผาน 

 ไมผาน 
2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตาม

แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา

มี) 

รายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ 

มคอ.2 ที่สอดคลองกบักรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒ ิ

มคอ.2 

 ผาน 

 ไมผาน 
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 

และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปด

สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ

ทุกรายวิชา 

(หลกัฐาน ทส.5.1-3) 

 มคอ.3,4,5,6 ในรายวิชาที่

เปดสอนประจำป

การศึกษา 2564 

 

 ผาน 

 ไมผาน 
4.จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผลการ

มีรายงานผลการดำเนินการของ

รายวิชา และรายงานผลการ

(หลกัฐาน ทส.5.1-3) 

 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินการไดจริง 
X  100 

จำนวนตัวบงช้ีผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่

ดำเนินงานในปการศึกษาน้ัน 
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ดำเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

ดำเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 

และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนให

ครบทุกรายวิชา 

 มคอ.3,4,5,6 ในรายวิชาที่

เปดสอนประจำป

การศึกษา 2564 

 

 ผาน 

 ไมผาน 
5.จัดทำรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

รายงานผลการดำเนินการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

มคอ.7 

 ผาน 

 ไมผาน 
6.มีการทบทวนผลสอบสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่

เปดสอนในแตละปการศึกษา 

มีการทบทวนผลสอบสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ผลการทวนสอบ 

 ผาน 

 ไมผาน 
7.มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื

การประเมินผลการเรียนรูจากผลการ

ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน

มคอ.7 ปที่แลว 

มีการพฒันา/ปรับปรงุการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอน หรอื

การประเมินผลการเรียนรูจากผลการ

ประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน

มคอ.7 ปที่แลว 

มคอ.7 

 ผาน 

 ไมผาน 
8.อาจารยใหม (ถามี) ทกุคนไดรับ

การปฐมนิเทศหรอืคำแนะนำดาน

การจัดการเรียนการสอน 

 

ไมมีอาจารยใหม 

 

 ผาน 

 ไมผาน 
9.ประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการ

พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ

อยางนอยปละหน่ึงครัง้ 

คณาจารยมีการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหน่ึง

ครั้ง 

เอกสารการเขาอบรม 

 ผาน 

 ไมผาน 
10.จำนวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน(ถามี) ไดรบัการพัฒนา

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

ไดรับการพัฒนาวิชาการ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 

เอกสารการเขาอบรม 

 ผาน 

 ไมผาน 
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา

ปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

ผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาปสุดทายตอคุณภาพ

หลักสูตร คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ

รายงานผลการสำรวจ 
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ผาน/ 

ไมผาน 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ของนักศึกษาปสุดทายตอคุณภาพ

หลักสูตร เทากบั 3.97 

 ผาน 

 ไมผาน 
12.ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

ผลการประเมินแบบสอบถาม

คุณภาพบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน

ปการศึกษา 2563 จากผูใชบัณฑิต 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมีระดับ

คะแนนเทากับ 4.47 

รายงานผลการสำรวจ 

คารอยละผลการดำเนินงาน = 11/11x100=100 

 

หมายเหตุ กรณีที่หลักสูตรใดมีตัวบงช้ีการดำเนินงานเพิ่มเติมมากกวาที่กำหนดใหเพิ่มเติมได ทั้งน้ีตองเปนไปตาม 

มคอ. 2 ของหลกัสตูร 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ 100 จํานวนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในปประเมิน 

= 11 

รวมจํานวนตัวบงชี้ที่มีการดําเนินงาน = 11 

รอยละของตัวบงชี้ที่มีการดาํเนินงาน = 11/11x100 

= 100 

……5….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

 

 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

5.4 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

รอยละ ………..  ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสมัฤทธิผ์ล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 

การไมเขาใชหองปฏิบัติการ 

เน่ืองจากสถานการณการแพร

ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 

นักศึกษาเรียนผานระบบออนไลน จงึไม

สามารถเรียนภาคปฏิบัติไดอยางเต็มที ่

ปรับรูปแบบการเรียนภาคปฏิบัติ

ในรูปแบบออนไลน หรือใชสือ่ตาง 

ๆ เพื่อชวยใหนักศึกษาสามารถ

เรียนรูไดดวยตนเอง 
 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดตัวบงชี ้  กระบวนการ 

ประเด็น 

     1. ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

     2. จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

     3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิง่สนับสนุนการเรียนรู 

เกณฑการประเมิน 

ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

 0 • ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิดในการกำกับติดตามและปรับปรุง 

• ไมมีขอมูลหลักฐาน 

 1 • มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ  /ดำเนินงาน  

 2 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• ไมมีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการ  

 3 • มีระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 
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ผานเกณฑ คะแนน เกณฑการประเมิน 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

 4 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

 5 • ระบบ มีกลไก 

• มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบตัิ /ดำเนินงาน  

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง /พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชดัเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบตัิท่ีด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษยืนยันและกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการเปนแนวปฏิบตัิท่ีดีไดชดัเจน 

 

ผลการดำเนินงาน รายการหลักฐาน 

ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ

หลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพมรีะบบ

กลไกสิง่สนับสนุนการเรียนรู โดยการดำเนินงานภายใตการมีสวนรวมระหวางหลักสูตร 

คณะ และมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

        การดำเนินการจัดหาสิง่สนับสนุนการเรียนรู หลกัสูตรไดรับขอเสนอแนะจาก 

ชองทางตางๆ ดังน้ี 

        1) จากการที่นักศึกษาผานการฝกประสบการณวิชาชีพในสถานบรกิารสุขภาพ

แลวนำกลับมาเสนอแกคณาจารย 

         2) จากสถานบรกิารสุขภาพโดยพี่เลี้ยงนักศึกษาที่แนะนำแกอาจารยและ

นักศึกษา 

        3) จากประสบการณการทำวิจัยของคณาจารยในสาขาวิชา 

        4) จากการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ ภายในสาขา วามีเสื่อมสภาพ เสียหาย และ

ตองจัดหาทดแทนหรือไม  

        จากขอมูลขางตน สาขาวิชาไดเขากระบวนการจัดทำคำขอต้ังงบประมาณ

รายจายประจำป 

ทส.6.1-1 กรอบ

งบประมาณ 

ทส.6.1-1 ความพงึ

พอใจของอาจารย 
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       1. จัดทำคำขอต้ังงบประมาณรายจายประจำปตามประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

กับการสนับสนุนทรัพยากรดานการเรียนการสอนเพื่อเปนงบประมาณในการจัดซื้อและ

ซอมบำรุงวัสดุและอปุกรณในหองเรียนและหองปฏิบัติการ และเพือ่จัดซือ้ครุภัณฑ

วิทยาศาสตรทีจ่ำเปน นำเสนอคณะเพื่อรวบรวมและพจิารณากลั่นกรอง กอนนำสงกอง

นโยบายและแผนเพือ่ดำเนินการตอไป 

       2. มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิทยบรกิารมงีบประมาณสนับสนุนการจัดซื้อหนังสอื

และตำราทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศสำหรับใหบริการแกนักศึกษาในสวนของ

หองสมุด โดยอาจารยประจำหลักสูตรจะชวยกันพิจารณาในการเลือกซื้อตามความ

จำเปน รวมทั้งการจัดเตรียมระบบเครอืขายอินเตอรเน็ตไรสาย (wifi) เพื่อสนับสนุน

การศึกษาคนควาดวยตนเองจากขอมูลขาวสารทั้งในและตางประเทศ จำนวนสิ่ง

สนับสนนุการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา 2564 สาขาวิชาดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูสำหรับนักศึกษา

ช้ันปที่ 1 ถึงช้ันปที่ 4 โดยมีผลการดำเนินงานดังน้ี 

        1.มีครุภัณฑวิทยาศาสตรที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพเปนผู ด ูแล

รับผิดชอบ จำนวน 8 รายการ ไดแก 1) หุนฝกการชวยฟนคืนชีพ จำนวน 2 ชุด 2) หุน

ฝกการการดูแลผูปวย จำนวน 2 ชุด 3) เตียงคนไข จำนวน 4 เตียง 4) เครื่องวัดความ

ดันโลหิตแบบAUTO จำนวน 2 เครื ่อง 5) เครื ่องตรวจน้ำตาล จำนวน 1 เครื ่อง 6) 

เครื่องดูดเสมหะ จำนวน 1 เครื่อง 7) รถทำแผล จำนวน 2 ชุด 8) เครื่องวัดความดัน

โลหิตแบบปรอท จำนวน 3 เครื่อง 

        2. มีหองเรียนและหองปฏิบัติการที่สาขาวิชาเปนผูดูแลรบัผดิชอบ จำนวน 4 หอง 

ณ อาคาร 8 ซึ ่งใชในการจัดการเร ียนการสอน ทั ้งนี ้  ในส วนของโปรเจคเตอร 

คอมพิวเตอรโนตบุค และไมโครโฟน คณะฯ จะเปนผูดูแลรับผิดชอบ 

       3. มีหนังสือและตำราทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของกับศาสตรใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพในหองสมุดกลางของมหาวิทยาลัย 

      4. มีคอมพิวเตอรสำหรับสืบคนขอมลูและที่ ศูนยบรกิาร ITDS อาคาร 22 ระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตไรสายสำหรับบรกิารนักศึกษาโดยมีพืน้ที่ที่นักศึกษาสามารถเขาถึง

บริการดังกลาวไดทุกอาคารเรียน ซึง่สามารถใชในการติดตอผานเครอืขายสังคม

ออนไลน ไดแก เฟซบุคและไลนกลุมของสาขาวิชา สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู

ระหวางอาจารยและนักศึกษาอกีดวย 

       5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีเ่ปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ ไดแก รพ.สต.

บางขะแยง รพ.สต.บางพูน 1 รพ.สต.บานใหม ทีร่ับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพมา

อยางตอเน่ือง 

ความพึงพอใจของอาจารยดานสิง่สนับสนุนการเรียนรู       

ปการศึกษา คะแนนความพงึพอใจ ระดับความพงึพอใจ 
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2560 4.10 มาก 

2561 4.13 มาก 

2562 4.23 มาก 

2563 4.36 มาก 

2564 4.50 มาก 

ความพึงพอใจของนักศึกษาดานสิง่สนับสนุนการเรียนรู 

ปการศึกษา คะแนนความพงึพอใจ ระดับความพงึพอใจ 

2560 3.15 ปานกลาง 

2561 3.46 ปานกลาง 

2562 3.61 ปานกลาง 

2563 3.75 ปานกลาง 

2564 3.76 ปานกลาง 
 

 

กรุณาระบุเหตุผลท่ีไดคะแนน 4 หรือ 5 คะแนน  

จากการสำรวจความพึงพอใจในของอาจารยและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มข้ึนตามลำดับต้ังแตป

การศึกษา 2560 จนถึงในปการศึกษา 2564 พบวา ผลประเมินความพึงพอใจตอสิง่สนับสนุนการเรียนรู มี

แนวโนมที่เพิ่มข้ึน ทัง้น้ีหลักสูตรมกีารพฒันาดานสิง่สนับสนุนการเรียนรูอยางเปนรปูธรรมจงึไดคงโครงการที่

เกี่ยวของกบัสิง่สนับสนุนสิ่งเรียนรูไวเชนเดิม  

          ปงบประมาณ 2561 รถทำแผล 1 ชุด  

          ปงบประมาณ 2562 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง เครื่องตรวจน้ำตาล จำนวน 

1 เครื่อง  

          ปงบประมาณ 2563 การจัดซื้อวัสดุทางการแพทยเพื่อใชในการฝกปฏิบัติ 
          ปงบประมาณ 2564 การจัดซื้อวัสดุทางการแพทยเพื่อใชในการฝกปฏิบัติ  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……4….. ระดับ มรีะบบการดำเนินงานโดยมสีวนรวม

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จำนวนสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูทีเ่พียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

……4….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
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มกีารปรบัปรุงตามผลการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

 

สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบงชี้  

6.1 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน คะแนนการ

ประเมินของ

คณะกรรมการ 

การบรรลุ

เปาหมาย  

……….. ระดับ ……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……….. คะแนน  บรรล ุ

 ไมบรรล ุ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด 6 ขอคิดเห็น 
 

1. การประเมินจากผูท่ีสำเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสำรวจ) วันท่ีสำรวจ 30 พฤษภาคม 2565 

ขอวิพากษท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

อยากใหหลักสูตรเพิ่มระยะเวลาการฝกปฏิบัติใน

สถานพยาบาลสุขภาพ 

ระยะเวลาการฝกปฏิบัติในสถานพยาบาลสุขภาพ 

กำหนดไว 450 ช่ัวโมง 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

หลักสูตรปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปนแบบ Block Course เพื่ออำนวยความสะดวกตอการจัดการ

เรียนการสอนรปูแบบ WIL เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสุขภาพไดมากข้ึน 
 

2. การประเมินจากผูมสีวนเก่ียวของ (ผูใชบณัฑิต) 

ขอวิพากษท่ีสำคญัจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
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นักศึกษามีความเปนระเบียบ เรียบรอย อดทน ขยัน

ขันแข็ง ชวยเหลืองานไดเปนอยางดี 

ดานคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษามีความพรอมเปน

อยางมาก อาจตองเพิ่มเรื่องของการคิด วิเคราะห 

และลงมือปฎิบัติใหมีความชำนาญและมีความเปน

เลิศมากข้ึนกวาเดิมในปถัดๆไป 

ควรเนนทักษะทางการปฏิบัติใหมาก ควรใหอาจารยผูสอนเนนกระบวนการเรียนการสอน

ที่เสริมทักษะการปฏิบัติที่สอดคลองความตองการ

ของสถานพยาบาลทางสุขภาพ 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

สงเสริมใหอาจารยผูสอนมกีารพฒันาตนเองในดานทักษะการปฏิบัติทีส่อดคลองกบัรายวิชา โดยเขารบัการ

ฝกอบรมหรือฝกปฏิบัติจรงิในสถานประกอบการหรือสถานพยาบาล 

 

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

การเปลีย่นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

............................................................-...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 
 

การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

............................................................-...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 8 แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 

ความกาวหนาของผลการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

(ตามท่ีระบุในแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร) 

แผนการดำเนินงาน กำหนดเวลาท่ี

แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสำเร็จของแผน/ 
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เหตุผลท่ีไมสามารถ

ดำเนินการไดสำเร็จ 

1.จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู

เพื่อความเปนเลิศทางการศึกษา 

มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ธนันญดา บัวเผื่อน สามารถดำเนินไดตามแผน 

2.พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคในศตวรรษที่ 21  

มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ธนันญดา บัวเผื่อน สามารถดำเนินไดตามแผน 

3.แผนปรับปรุงหลักสูตร กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.ธนันญดา บัวเผื่อน สามารถดำเนินไดตามแผน 
 

เหตุผลท่ีไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จ (ถามี) 

- 
 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ขอเสนอแนะในการปรับปรงุโครงสรางหลักสูตร )จำนวนหนวยกิต วิชาแกน วิชาเลือกฯ(  

..................................................................................................................................... ..............................  

2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

............................................................................................................................. ........................................  

3. กิจกรรมการพฒันาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน 

...................................................................................................................................................................... 

 
 

3. แผนปฏิบัติการใหมสำหรับป 2565 (ระบุแผนการปฏิบติัการแตละแผน วันท่ีคาดวาจะสิ้นสุดแผน และ

ผูรับผิดชอบ) 

แผนปฏิบัติการ วันท่ีคาดวาจะ

สิ้นสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

จากผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ  ในรอบป

การศ ึกษา 2564 เม ื ่อประเมินโดยใช  เกณฑมาตรฐาน ตามคู ม ือการประกันค ุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีผลการประเมินสรุปได ดังน้ี 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 1 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 
ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการ

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

I ปริญญาตรี 

5 ขอ 

ปริญญาตรี 

5 ขอ 

ดำเนินการได

ครบทัง้ 5 

ขอ. 

 ผานเกณฑ 

 ไมผานเกณฑ 

 

ตารางสรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน องคประกอบท่ี 2-6 

องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

O คะแนนเต็ม 

5 

4.4 หลักสูตรไดดำเนินการ

สำรวจคุณภาพบัณฑิต

จากผูใชบัณฑิตความ

พึงพอใจใน 5 ดานของ

บัณฑิต ไดคาเทากับ 

4.47 ซึ่งมีความพึง

พอใจอยูในระดับมาก 

4.4 

คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 รอยละของบัณฑิต

ปริญญาตรทีี่ไดงานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ป 

O รอยละ 100 5 จำนวนบัณฑิตทีส่ำเร็จ

การศึกษาป 2564 

และไดงานทำหรือ

5 

คะแนน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

ประกอบอาชีพอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ป  

มีรอยละ 97.56 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา I 5 ระดับ 3 หลักสูตรมีระบบ มี

กลไกการรบัสมัครและ

การเตรียมความพรอม

กอนศึกษา มีการนำ

ระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดำเนินงาน มี

การประเมิน

กระบวนการ 

และการปรบัปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมินใน

ป 2563 และนำมาใช

ในป 2564 

3 

คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

I 5 ระดับ 4 หลักสูตรดำเนินการ

ระบบการสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา ใน 2 

ประเด็น 

1. การควบคุมการดูแล

การใหคำปรึกษา

วิชาการและแนะแนว

แกนักศึกษาปรญิญาตร ี

2. การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

โดยมีระบบและกลไก 

การดำเนินงาน การ

4 

คะแนน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

ประเมินผลและการ

ปรับปรงุกระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกบั

นักศึกษา 

I 5 ระดับ 3 มีการรายงานผลการ

ดำเนินงานครบทุกเรื่อง 

ตามคำอธิบายในตัว

บงช้ี และมีแนวโนมผล

การดำเนินงานที่ดีข้ึน

ในบางเรื่อง 

 

3 

คะแนน 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและ

พัฒนาอาจารย 

I 5 ระดับ 4 ผลการดําเนินงาน

ทั้งหมดที่ทําให

หลักสูตรมีอาจารยทีม่ี

คุณสมบัติเหมาะสมทั้ง

ในดานวุฒิการศึกษา

และตําแหนงทาง

วิชาการเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรอยางตอเน่ือง 

และมีการสงเสรมิใหมี

การเพิม่พูนความรู

ความสามารถของ

อาจารยเพื่อสรางความ

เขมแข็งทางวิชาการ

ของหลักสูตร 

4 

คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย I    5 

คะแนน 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 
5 (4/5)x100 = 80 5 

 คะแนน 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

- รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 60 
5 (4/5)x100 = 80 5 

 คะแนน 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ปริญญาตรี 

รอยละ 20 
5 (4.40/5x100) = 88 5 

 คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย I 5 ระดับ 4 อัตราการคงอยูของ

อาจารยเทากบั 100 

และความพึงพอใจของ

อาจารยตอหลกัสูตรมี

แนวโนมดีข้ึนใน

ระยะเวลา 3 ป 

4 

คะแนน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชา

ในหลักสูตร 

I 5 ระดับ 3 มีระบบและกลไก การ

ดำเนินงานตามระบบ 

การประเมินผลและนำ

ผลการประเมินมา

ปรับปรงุ 

3 

คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอน

และกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

P 5 ระดับ 4 มีระบบและกลไก การ

ดำเนินงานตามระบบ 

การประเมินผลและนำ

ผลการประเมินมา

ปรับปรงุ 

4 

คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน P 5 ระดับ 3 มีระบบและกลไก การ

ดำเนินงานตามระบบ 

การประเมินผลและนำ

ผลการประเมินมา

ปรับปรงุ 

3 

คะแนน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงาน

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

P รอยละ 100 100 รายงานผลการ

ดำเนินงานใน 11 ตัว

บงช้ี 

5 

คะแนน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบ/ตัวบงชี้ 

ชนิด 

ตัวบงชี้ 

(I,P,O) 

เกณฑ 

มาตรฐาน 

เปาหมาย 

ป 2564 

ผลการ 

ดำเนินงาน 

ผลการ

ประเมิน 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

P 5 ระดับ 4 มีระบบการดำเนินงาน

โดยมีสวนรวมของ

อาจารยผูรบัผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อใหมสีิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

จำนวนสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูที่เพียงพอ

และเหมาะสมตอการ

จัดการเรียนการสอน 

มีการปรบัปรุงตามผล

การประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

4 

คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้     4.02 

คะแนน 

 

 

 

 

 

สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 

องค 

ประกอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จำนวน 

ตัวบงช้ี 

I P O คะแนนเฉล่ีย ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น

เฉ
ลี่ย

ขอ
ง

ทก
ตัว

บง
ชี้

 

 
 

 2 - - 2.1, 2.2 4.70 ระดับดีมาก 

3 3 3.1, 3.2, 

3.3 

- - 3.33 ระดับดี 
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4 3 4.1, 4.2, 

4.3 

- - 4.33 ระดับดีมาก 

5 4 5.1 5.2, 5.3, 

5.4 

- 3.75 ระดับดี 

6 1 - 6.1 - 4.00 ระดับดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการ

ประเมิน 

  3.57 3.75 4.70 

 

4.02 ระดับดีมาก 

 

รายงานผลการวิเคราะหแตละองคประกอบ 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. 

2. 

3. 
 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. 

2. 

3. 
 

 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 

2. 
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3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. 

2. 

3. 
 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. 

2. 

3. 
 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. 

2. 

3. 
 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน/จุดท่ีควรพัฒนา 

1. 

2. 

3. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา 

1. 

2. 
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3. 
 

ผลการดำเนินงานท่ีเปนเลิศ (ถามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ขอรับรองวา ขอความในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ ถูกตอง เปนความจริงทุกประการ 

 

 

1. ลงนาม           ธนันญดา บัวเผื่อน              อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนันญดา บัวเผือ่น) 
 

2. ลงนาม           ณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ           อาจารยผูรับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร 

   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวดี จิตรมานะศักด์ิ) 
 

3. ลงนาม            โสภณา จิรวงศนุสรณ           อาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลกัสูตร 

   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.โสภณา จิรวงศนุสรณ) 
 

4. ลงนาม             อะเค้ือ กุลประสูติดิลก         อาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลกัสูตร 

   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อะเค้ือ กลุประสูติดิลก) 
 

5. ลงนาม            สาริน ฤทธิสาร                   อาจารยผูรบัผิดชอบ/ประจำหลกัสูตร 

         (อาจารยสาริน ฤทธิสาร) 

 

 

                                                                           ลงนาม  

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนันญดา บัวเผื่อน) 

                                                                                 ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา 

                                                                                   วันที่...29....เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2565 

 

 

ลงนาม..................................................................... 

                                                                                        (อาจารย ดร.วฤชา ประจงศักด์ิ) 

                                                                              คณบดี 

                                                                                   วันที่.......เดือน......................พ.ศ. 2565 

 


	สารบัญ
	สารบัญ (ต่อ)

