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รายงานผลการดําเนินการ 
หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 ประจําปีการศึกษา 2557 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :   วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.  หลกัสตูร 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 Bachelor of Science Program  in Pubblic Health 
๒.  ระดบัคณุวุฒ ิ :  ปริญญาตรี   
๓.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน   :  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๔.  สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลกัสตูร :  

๔.๑  เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
๔.๒  เวลาที่เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรน้ี  :  ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2554  
๔.๓  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร 

                ในการประชุมครั้งที่  4/2553  เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 
๔.๔  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  9/2553         

                เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
 ๔.๕  สํานักงานการอุดมศึกษารับทราบหลกัสูตร เมื่อวันที่ 31  มีนาคม พ.ศ. 2557 

๔.๖  องค์กรวิชาชีพ ตามบันทึกที่ สธ 0702.03/1240 รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 11  เมษายน พ.ศ. 
2554 
๕.  อาจารย์ประจําหลกัสตูร  :   6   
 ๕.๑ อาจารย์ประจําหลกัสตูร ใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลกัสตูร 
 

ลําดบัที ่ ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหต ุ

๑ นางสาวปัณฑิตา   สุขมุาลย์  ประธานหลักสูตร 
๒ นางเมรีรัตน์ มั่นวงศ์ อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๓ นายสง่า ทับทิมหิน อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๔ นางสาวฐิติรัช งานฉมัง อาจารย์ประจําหลักสูตร 
๕ นายพลากร สบืสําราญ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
6 นางสาวปวีณา ลิมปิทีปราการ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
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 ๕.๒ อาจารย์ประจําหลกัสตูร ทีป่ฏบิตัหิน้าที่ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
    เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลกัสตูร 
    มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลกัสตูร รายชื่อดงันี ้
 

ลําดบัที ่ ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหต ุ

๑ นางทักษิณ พิมพ์ภักด์ิ  ประธานหลักสูตร 
๒ นายนิยม จันทร์นวล อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๓ นายสมเจตน์ ทองดํา อาจารย์ประจําหลักสูตร 

๔ นางสาวจิราภรณ์ หลาบคํา อาจารย์ประจําหลักสูตร 
๕ นายพลากร สบืสําราญ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
6 นางสาวนิตยา จิตบรรเทิง อาจารย์ประจําหลักสูตร 

    สภามหาวิทยาลัยอนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจําหลกัสตูร  
- ในการประชมุครั้งที่ .....6/2557....... เม่ือวันที่ ....21...มิถุนายน...2557........ 

 เริ่มปฏบิตัหิน้าทีต่ัง้แต่วันที่ .....23 ...มิถุนายน...2557....... 
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หมวดที่ ๒   ข้อมูลเชิงสถิติของนักศึกษาและบัณฑิต 

 
๑.  จํานวนนกัศกึษาในแตล่ะชัน้ป ี
 

ปีการศึกษา 
 

จํานวนตาม
แผนการรับ 

(คน) 

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  
ชั้นปีท่ี ๑ ชั้นปีท่ี ๒ ชั้นปีท่ี ๓ ชั้นปีท่ี ๔ ชั้นปีท่ี ๕ 

๒๕๕๗ 150 (๕๗/ปี๑) 
145 

    

๒๕๕๖ 100 (๕๖/ปี๑) 
116 

(๕๗/ปี๒) 
82 

   

๒๕๕๕ 100 (๕๕/ปี๑) 
127 

(๕๖/ปี๒) 
91 

(๕๗/ปี๓) 
91 

  

๒๕๕๔ 100 (๕๔/ปี๑) 
73 

(๕๕/ปี๒) 
56 

(๕๖/ปี๓) 
55 

(๕๗/ปี๔) 
52 

 

 
๒. จํานวนนกัศึกษาออกจากหลักสตูรในแต่ละชัน้ปีในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ แยกตามสาเหตกุารออกจากหลักสตูร 
 

สาเหตุการออกจาก
หลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 
ชั้นปีท่ี ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 
ชั้นปีท่ี ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 
ชั้นปีท่ี ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 
ชั้นปีท่ี ๔ 

(รหัส ๒๕๕๔) 
ชั้นปีท่ี ๕ 

(รหัส ๒๕๕๓) 
๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม**

๑. ลาออก       1 15   
    ๑.๑ มีปัญหา
สุขภาพ 

          

    ๑.๒ มีปัญหา
เร่ืองการเงิน 

          

    ๑.๓ ย้าย
สาขาวิชา 

          

    ๑.๔ ย้ายคณะ           
    ๑.๕ ไปเรียนท่ี
สถาบันอ่ืน 

      1 1   

    ๑.๔ อ่ืนๆ           
๒. ประกาศพ้น
สถานภาพนักศึกษา 

      2 6   

    ๒.๑ ผลการเรียน
ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ี
กําหนด 

      2 2   

    ๒.๒ ไม่ต่อ
ทะเบียน 

       4   

๓. เสียชีวิต           
๔. สําเร็จการศึกษา           
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สาเหตุการออกจาก
หลักสูตร 

จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 
ชั้นปีท่ี ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 
ชั้นปีท่ี ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 
ชั้นปีท่ี ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 
ชั้นปีท่ี ๔ 

(รหัส ๒๕๕๔) 
ชั้นปีท่ี ๕ 

(รหัส ๒๕๕๓) 
๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม**

๕. อ่ืนๆ           
รวม      36 3 21   

 
หมายเหตุ   ๑. * หมายถึง จํานวนทีเ่กดิขึ้นในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
  ๒. ** หมายถึง จํานวนรวมสะสมตัง้แตป่กีารศกึษาแรกรบัจนถึงปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๓. อัตราการคงอยู่ของนกัศกึษาในหลกัสตูร 
 

ปกีารศกึษาทีร่บัเขา้ 
(ตั้งแตป่กีารศกึษาทีเ่ริ่ม

ใชห้ลกัสตูร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปกีารศกึษา (เริ่มปกีารศกึษา) 
ชั้นปทีี่ ๑-
๒ 

ชั้นปทีี่ ๒-
๓ 

ชั้นปทีี่ ๓-
๔ 

ชั้นปทีี่ ๔-
๕ 

ชั้นปทีี่ ๕-
๖ 

๒๕๕๗      

๒๕๕๖      

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

 
หมายเหต ุ จํานวนนักศึกษาที่ใช้คํานวณอัตราการคงอยู่ คือ จํานวนนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 
๑ ของแต่ละปีการศึกษา 
  ตัวอย่างการคาํนวณ  เช่น 

ร้อยละ  นักศกึษาช้ันปีที่ ๑ ที่เรียนต่อในช้ันปีที่ ๒   
= ๑๐๐ * ( จํานวนนักศึกษาช้ันปีที่ ๒ / จํานวนนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ )  

 
๔. ร้อยละการสําเร็จการศกึษาของนกัศกึษา 
 

ปกีารศกึษา
แรกรบั  

จํานวนนกัศกึษา
แรกเข้า (คน) 

ผู้สาํเร็จการศกึษา 
ตามระยะเวลาหลกัสตูรกําหนด 

ผู้สาํเร็จการศกึษา 
ทั้งหมด 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
๒๕๕๗ 145     

๒๕๕๖ 116     

๒๕๕๕ 127     

๒๕๕๔ 73     

หมายเหตุ   
๑. ต้ังแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร TQF 
๒. จํานวนนักศึกษาแรกเข้า คือ จํานวนนักศึกษาช้ันปีที่ ๑ ในปีการศึกษาน้ัน 
๓. ผู้สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรกําหนด หมายถึง 
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 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี  ๔ หรือ ๖ ปี ตามหลักสูตรกําหนด 
 ๓.๒ ระดับปริญญาโท  ๒ ปี 
 ๓.๓ ระดับปริญญาเอก  ๓ ปี 

 
๕. ร้อยละของบณัฑิตปรญิญาตรทีี่ได้งานทาํหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน ๑ ป ี
  

๑) บัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖   จํานวน  ............-............ คน 
 ๒) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  จํานวน  ............-............ คน 
 ๓) ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ  ............-............  
 ๔) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่อุปสมบท   จํานวน  ............-............ คน 
 ๕) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร  จํานวน  ............-............ คน 
 ๖) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ   จํานวน  ............-............ คน 

๗) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาได้งานทํา   จํานวน  ............-............ คน 
๖) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ  จํานวน  ............-............ คน 

 ๗) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา  จํานวน  ............-............ คน 
 ๙) จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทํา   จํานวน  ............-............ คน 
 ๑๐) จํานวนผูส้ําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี จํานวน  ............-............ คน 
 ๑๑) ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทาํและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ........-............. 
  
๖. คณุภาพบณัฑิตทีร่บัการประเมินจากผูใ้ชบ้ณัฑิต 

๖.๑ คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
  ๑) บัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน...........-............. คน 
  ๒) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จํานวน .......-.............  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....-... ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ............-............ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

ผลการสาํรวจโดยภาพรวมคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาติ  
ปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

คณุลักษณะทีพ่งึประสงค ์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๑.ด้านคณุธรรม จริยธรรม   

๒. ด้านความรู้   

๓. ดา้นทกัษะทางปญัญา   

๔. ด้านทกัษะความสัมพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผดิชอบ   

๕.  ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

๖. ดา้นการปฏบิตั ิ   

เฉลี่ยรวม   
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๖.๒ คณุภาพบณัฑิตตามอัตตลักษณข์องมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 “สรา้งสรรค์  สามัคคี  สํานกึดตี่อสังคม”  
 

  ๑) บัณฑิตทีส่ําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน.............-........... คน 
  ๒) จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จํานวน ..........-..........  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ...-.... ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ............-............ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คณุลักษณะทีพ่งึประสงค ์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

๑. สร้างสรรค ์   

๒. สามัคค ี   

๓. สํานึกดตี่อสังคม   

เฉลี่ยรวม   
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หมวดที่ ๓ นักศึกษา 
 

๓.๑ การรบันกัศกึษา 
 

๑. คณุสมบตัิของผู้เขา้ศกึษา 
     ตาม มคอ. ๒ หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
     ข้อ ๒ การดําเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒. แผนการรับนกัศกึษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๓. รายงานผลการปรบัปรุงการดําเนนิการจากข้อเสนอแนะ การรบันกัศึกษาเพื่อเขา้ศกึษาในภาคเรียนที่ ๑         
ปกีารศกึษา ๒๕๕๗ และหรอื ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๗    
- ระยะเวลาการคัดเลือก 

- เกณฑ์หรือวิธีการในการคัดเลอืก 

- อ่ืนๆ 
๔. รายงานผลการดาํเนินการทีเ่กี่ยวข้องกบัการรบันกัศกึษาเพื่อเขา้ศกึษาในภาคเรียนที่ ๒ ปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

หรือ ในภาคเรยีนที่ ๑ ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 
- การกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก ซึ่งต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องคุณสมบัติของนักศึกษาที่

กําหนดในหลักสูตร 

- การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือก 

- เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา 
สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

- นําเสนอข้อมูล  
(๑) จํานวนผู้สมัคร  

- 

(๒) จํานวนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน  
- 1,315 คน 

(๓) จํานวนผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  
- 1,315 คน 

(๔) จํานวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
- 804 คน 

(๕) จํานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 

- 203 คน 
(๖) จํานวนนักศึกษาเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ ๑  

145  คน 
๕. ปญัหาหรืออุปสรรคทีพ่บในการดาํเนินงาน 

- การกําหนดคุณสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัคร 

- เกณฑ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการคัดเลือก 

- ระบบในการรับสมัคร 

- การประสานงานระหว่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 
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- อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
๖. ข้อเสนอแนะหรือแผนการดําเนนิการปรับปรุงการรบันกัศกึษาเพื่อเขา้ศกึษาในปกีารศกึษา ๒๕๕๙  

- การกําหนดคุณสมบัติของผูม้ีสิทธิสมัคร 

- เกณฑ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการคัดเลือก 

- ระบบในการรับสมัคร 

- การประสานงานระหว่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 

- อ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

๓.๒ การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศกึษา 
 

๑. ปญัหาของนกัศึกษาแรกเข้า  
           ตาม มคอ. ๒ ระบุไว้ใน หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
           ข้อ ๒ การดําเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

๒. ปญัหาของนกัศึกษาแรกเข้าทีพ่บจากการรบันกัศกึษาเพื่อเขา้ศกึษาในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
-   
๓. รายงานผลการดาํเนินการแก้ไขปญัหา/ขอ้จํากดัของนกัศกึษาในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
-  
๔. ปญัหาของนกัศึกษาแรกเข้าทีพ่บจากการรบันกัศกึษาเพื่อเขา้ศกึษาในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
-   
๕. แผน/กลยุทธท์ี่จะดําเนนิการปญัหาของนกัศกึษาแรกเข้าทีพ่บจากการรบันกัศึกษาเพื่อเขา้ศกึษาในปี

การศกึษา ๒๕๕๘ 
-  

 
๓.๓ การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 

๑. ระบบและกลไก แนวปฏบิตัิ ขัน้ตอนการดําเนนิการเกี่ยวกบัการควบคุมดูแลการใหค้ําปรกึษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นกัศกึษาทีห่ลกัสตูร คณะ และมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
1. วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา  
2. มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําช้ันปีของหลักสูตร 

3. มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะแนวการปรับตัวและใช้ชีวิตแก่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ประจําปี
การศึกษา 

4. มีการจัดอบรมสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเก่ียวกับเทคนิคการให้คําปรึกษาและการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้ระบบ REG  
5. มีการจัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้อาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง   
๒. รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
1. คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 

3. สรุปรายงานผลการจัดอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 

๓. ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 
ตามสรุปผลการดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2557 
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๔. รายงานผลการปรบัปรุงการดําเนนิงานในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
ตามสรุปผลการดําเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2557 

๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
มีแผนการดําเนินงาน 
1. วิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา  
2. มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจําช้ันปีของหลักสูตร 

3. มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพ่ือแนะแนวการปรับตัวและใช้ชีวิตแก่นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ประจําปี
การศึกษา 

4. มีการจัดอบรมสําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาเก่ียวกับเทคนิคการให้คําปรึกษาและการติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้ระบบ REG  
5. มีการจัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้อาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง   

 

๓.๔ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 

๑. แผนดําเนนิกิจกรรม/โครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ของหลกัสตูรและคณะ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

1. วิทยาลัยฯ มีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานพัฒนานักศึกษา เพ่ือกํากับดูแลและจัดทําแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

2. วิทยาลัยฯ ได้จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในทุกด้าน 

๒. รายงานผลการดาํเนินงานกจิกรรม/โครงการเพือ่พฒันาศักยภาพนกัศกึษาและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
ตามสรุปผลการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2557 

 
๓. ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนนิงาน 

ตามสรุปผลการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2557 
๔. รายงานผลการปรบัปรุงการดําเนนิงานในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
      ตามสรุปผลการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีงบประมาณ 2557 
๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 

แผนการดําเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘  ได้แก่ 
1.ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสขุภาพ ได้แก่ 

1.1 โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ 

1.2 โครงการกีฬาเฟรชช่ี 

1.3 โครงการเช่ือมสัมพันธ์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

2. ด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ 

2.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา วทบ.สาธารณสุขศาสตร์ 
3. ด้านส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม ได้แก่ 

3.1 โครงการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่และบายศรีสู่ขวัญ 

3.2 โครงการต้อนรับน้องใหม่ 
3.3 โครงการปัจฉิมนิเทศ 

4. ด้านบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
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4.1 โครงการวันมหิดล 

4.2 โครงการ Big cleaning day วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

5. ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ 

5.1 โครงการประชุมวิชาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่าแนะแนวน้อง 

5.2 โครงการนิเทศ และประเมินคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

5.3 โครงการแต่งกายดี มีวินัย ตรงต่อเวลาเพ่ือศักด์ิศรี ว. แพทย์ 

5.4 โครงการเข้าร่วมงานสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 

      5.5 โครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
๓.๕ การคงอยู่ของนกัศกึษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการคงอยูข่องนกัศกึษาในหลกัสตูร 
 

ปกีารศกึษาทีร่บัเขา้ 
(ตั้งแตป่กีารศกึษาทีเ่ริ่ม

ใชห้ลกัสตูร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปกีารศกึษา (เริ่มปกีารศกึษา) 
ชั้นปทีี่ ๑-
๒ 

ชั้นปทีี่ ๒-
๓ 

ชั้นปทีี่ ๓-
๔ 

ชั้นปทีี่ ๔-
๕ 

ชั้นปทีี่ ๕-
๖ 

๒๕๕๗ 145     

๒๕๕๖ 116 80    

๒๕๕๕ 127 96 91   

๒๕๕๔ 73 52 52   
 

     เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

     อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา เมื่อเทียบจากปี 2554-2556 มีอัตราการคงอยู่ ณ ปัจจุบัน คิดเป็นร้อยละ 71.23 
71.65 และ 69.96 ตามลาํดับ 
๒. ปญัหาและอุปสรรคที่มีผลตอ่การคงอยู่ของนักศกึษา 
(นําข้อมูล หมวดที่ ๒ ข้อมูลสถิตขิองนกัศกึษาและบณัฑิต  ๒. จํานวนนักศกึษาออกจากหลกัสตูรในแตล่ะชั้นปี 
แยกตามสาเหตกุารออกจากหลกัสตูร ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ มาวิเคราะห ์
สาเหตุที่ลาออกจากการศึกษาเน่ืองจาก 

- สอบติดคณะที่ดีกว่า เช่น สอบได้พยาบาล สอบได้ตํารวจเป็นต้น 

- มีปัญหาครอบครัวเก่ียวกับรายได้และค่าใช้จา่ย 
๓. รายงานผลการปรบัปรุงการดําเนนิงานเพือ่แก้ไขปญัหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนกัศึกษา ในปี

การศกึษา ๒๕๕๗ 
     ตามแผนงานบริหารจัดการเความเสี่ยงกรณีนักศึกษาลาออก 

๔. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
    - หลักสูตรมแีผนงานรับเข้านักศึกษาและมีการออกแนะแนวร่วมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ในการเลือกเสน้ทางอาชีพของนักเรียนที่สนใจสมคัร 

     - หลักสูตรมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกรณีนักศึกษาลาออก  
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๓.๖ การสําเรจ็การศกึษาของนักศกึษา 
 

๑. เปรยีบเทยีบอัตราการสําเร็จการศกึษาของนกัศกึษาในหลกัสตูร 
 

ปกีารศกึษา
แรกรบั  

จํานวนนกัศกึษา 
แรกเข้า (คน) 

ผู้สาํเร็จการศกึษา 
ตามระยะเวลาหลกัสตูร

กําหนด 

ผู้สาํเร็จการศกึษา 
ทั้งหมด 

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 

๒๕๕๗ 145 - - - - 
๒๕๕๖ 116 - - - - 
๒๕๕๕ 127 - - - - 
๒๕๕๔ 73 - - - - 

หมายเหตุ; ข้อมูลจากระบบ REG วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 

ข้อมูลยังไม่สามารถแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีได้เน่ืองจากหลักสูตร 2554 ยังไม่มผีู้สาํเร็จ 

การศึกษา 
๒. ปญัหาและอุปสรรคที่มีผลการสําเร็จการศกึษาของนกัศกึษา 
    ยังไม่สามารถระบุปัญหาและอุปสรรคทีม่ีผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้เน่ืองจากยังไม่มีผู้สําเร็จ
การศึกษา 
๓. รายงานผลการปรบัปรุงการดําเนนิงานเพื่อแก้ไขปญัหาและอุปสรรคที่มีผลการสาํเร็จการศกึษาของนักศกึษา   
ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
    ยังไม่มีการรายงานรายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มผีลการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้เน่ืองจากยังไม่มีผู้สาํเร็จการศึกษา 
๔. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
ไม่ม ี

๓.๗ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศกึษา 
 

๑. เขียนอธบิายระบบและกลไกทีห่ลกัสตูรใช้ในการการจัดการข้อร้องเรียนของนกัศกึษา 
    ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับระบบและกลไกทีห่ลักสูตรใช้ในการการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาคืองานพัฒนา
นักศึกษา โดยกําหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษาผ่านกล่องรับความคิดเห็น 
๒. สรุปข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสตูร ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗
   -  ไม่มี 
๓. รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนของนกัศกึษาของหลักสตูร ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗
   -  ไม่มี 
๔. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘
- ประกาศหลักเกณฑ์เก่ียวกับระบบในการจัดการข้อร้องเรียน 
- กําหนดช่ือผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบเก่ียวกับข้อร้องเรียน 
- มีช่องทางที่หลากหลายในการแจ้งข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ  อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
- รวบรวมข้อรอ้งเรียนและจัดทํารายงานสรุปข้อร้องเรียน  อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง 
- ประเมินผลคุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน เพ่ือนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
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๓.๘ การจัดการความเสี่ยงดา้นนกัศึกษา  
 

๑. ระบบและกลไกทีห่ลกัสตูรใช้ในการจัดการความเสีย่งดา้นนกัศกึษา (เขียนอธบิาย) 
    ระบบและกลไกทีห่ลกัสตูรใช้ในการจัดการความเสีย่งดา้นนกัศกึษาได้แก่ 

- ระดับรายวิชา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะมีการดําเนินการเรียกนักศึกษาที่ขาดเรียน 20 เปอร์เซ็นต์
ของเวลาเรียนในรายวิชาน้ันๆ เพ่ือตักเตือนเน่ืองจากหากขาดเรียนเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียน จะ
ทําให้นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิสอบ 

          - อาจารย์ที่ปรึกษามกีารพบนักศึกษาและขอดูผลการเรียน หากมีนักศึกษามีผลการเรียนตํ่าก็จะมีการ
ตักเตือนและให้คําแนะนําในเรื่องการเรียนต่อไป 
๒. แผนการจัดการความเสีย่งดา้นนกัศกึษา ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗

- ระดับรายวิชา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะมีการดําเนินการเรียกนักศึกษาที่ขาดเรียน 20 เปอร์เซ็นต์
ของเวลาเรียนในรายวิชาน้ันๆ เพ่ือตักเตือนเน่ืองจากหากขาดเรียนเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียน จะ
ทําให้นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิสอบ 

          - อาจารย์ที่ปรึกษามกีารพบนักศึกษาและขอดูผลการเรียน หากมีนักศึกษามีผลการเรียนตํ่าก็จะมีการ
ตักเตือนและให้คําแนะนําในเรื่องการเรียนต่อไป 
๓. รายงานผลการดาํเนินการเกี่ยวกบัการจัดการความเสี่ยงด้านนกัศกึษา ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
        ไม่ม ี
๔. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘

- ระดับรายวิชา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจะมีการดําเนินการเรียกนักศึกษาที่ขาดเรียน 20 เปอร์เซ็นต์
ของเวลาเรียนในรายวิชาน้ันๆ เพ่ือตักเตือนเน่ืองจากหากขาดเรียนเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเรียน จะ
ทําให้นักศึกษาไม่มีสิทธ์ิสอบ 

          - อาจารย์ที่ปรึกษามกีารพบนักศึกษาและขอดูผลการเรียน หากมีนักศึกษามีผลการเรียนตํ่าก็จะมีการ
ตักเตือนและให้คําแนะนําในเรื่องการเรียนต่อไป 
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หมวดที่ ๔ อาจารย์ 
 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลกัสตูรที่มีคณุวุฒปิรญิญาเอก 
 ๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด    เท่ากับ .........๖..........  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก   เท่ากับ ...........-........  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ  ......๐.๐........ 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ......๐....... จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้คํานวณจากอาจารย์ประจําหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
๒.๑ หลักสตูรระดบัปรญิญาตรี  

  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม๕ = ร้อยละ๒๐ข้ึนไป 
 
๒. ร้อยละของอาจารย์ประจําหลกัสตูรทีด่ํารงตาํแหน่งทางวิชาการ 
 ๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด     เท่ากับ .........๖..........  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ   เท่ากับ ..........-.........  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  .........๐.... 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่าํรงตําแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ....๐....จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้คํานวณจากอาจารย์ประจําหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
๒.๑ หลักสตูรระดบัปรญิญาตรี  

  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีดํารงตําแหน่งทางวิชาการท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม๕ = ร้อยละ๖๐ 
ขึ้นไป 
 
๓. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลกัสตูรที่ได้รบัการตพีิมพห์รือเผยแพร่ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จํานวน ...............  เรื่อง  

 
รายละเอียด ค่าถ่วง

น้ําหนัก 
จํานวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒ ๓ 
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึงหรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์online 

๐.๒ ๐ 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔ ๑ 
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รายละเอียด ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

จํานวน 
(เรื่อง) 

วารสารทางวิชาการระดบัชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ 

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๕๖แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 

๐.๔ ๐ 

ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔ ๐ 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที๒่ ๐.๖ ๑ 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖ ๐ 
วารสารทางวิชาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๕๖แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

๐.๘ ๐ 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที๑่ ๐.๘ ๑ 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘ ๐ 
วารสารทางวิชาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการพ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐ ๑ 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐ ๐ 
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐ ๐ 

 
๕. อาจารย์ผูส้อน/อาจารย์ผูร้่วมสอน/อาจารย์พเิศษ 
 ๕.๑ อาจารย์ผู้สอนหมายถึง อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดคณะเดียวกับหลักสูตร 

ภาคการศึกษาต้น 
ลําดบั
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาทีส่อน 
รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรักษ์ 1902 101 หลักการสร้างเสริมสุขภาพ 
  1902 301 โภชนศาสตร์ 
  1902 309 การดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้น 
  1902 407 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1 
๒ อ.จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1902 203 บริหารสาธารณสุข 
  1902 309 การดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้น 
  1902 305 สุขภาพภาคประชาชน 
  1902 407 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1 
๓ 

อ.พลากร สืบสาํราญ 
1902 214 สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาวะคน

ไทย 
  1902 302 ระเบียบวิธวีิจัย 
  1902 205 ชีวสถิต ิ
  1902 305 สุขภาพภาคประชาชน 
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ลําดบั
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาทีส่อน 
รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา 

  1902 309 การดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้น 
  1902 311 อนามัยชุมชน 
  1902 312 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข 
  1902 401 การวินจิฉัยชุมชน 
 

 
1902 404 การประยุกตใ์ช้วิทยาการระบาดใน

งานอนามัยชุมชน 
  1902 407 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1 

4 อ.สมเจตน์ ทองดํา 1902 102 อนามัยส่ิงแวดล้อม 
  1902 314 การจดัการคุณภาพน้ํา 
  1902 315 การจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  1902 316 หลักการจัดการของเสียอันตราย 
  1902 402 การประเมินภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ 
  1902 405 นวัตกรรมสุขภาพ 
  1902 407 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1 
 

 
1902 411 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ

ส่ิงแวดล้อม 
  1902 412 เทคโนโลยีการกาํจัดมูลฝอยขั้นสูง 
  1902 413 โครงการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

5 อ.นิยม จันทรน์วล 1902 204 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์
  1902 101 หลักการสร้างเสริมสุขภาพ 
 

 
1902 214 สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาวะคน

ไทย 
  1902 302 ระเบียบวิธวีิจัย 
  1902 407 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1 

6 อ.ทักษิณ พิมพ์ภักด์ิ 1902 205 ชีวสถิต ิ
  1902 302 ระเบียบวิธวีิจัย 
  1902 304 สุขภาพจิตชุมชน 
  1902 312 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข 
  1902 401 การวินจิฉัยชุมชน 
  1902 407 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1 

7 อ.พัจนภา วงษาพรหม 1902 203 บริหารสาธารณสุข 
  1902 301 โภชนศาสตร์ 
  1902 302 ระเบียบวิธวีิจัย 
  1902 309 การดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้น 
  1902 401 การวินจิฉัยชุมชน 
  1902 402 การประเมินภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ 
  1902 407 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1 
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ลําดบั
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาทีส่อน 
รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา 

8 อ.จิราภรณ์ หลาบคํา 1902 102 อนามัยส่ิงแวดล้อม 
  1902 314 การจดัการคุณภาพน้ํา 
  1902 316 หลักการจัดการของเสียอันตราย 
  1902 319 การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
  1902 407 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1 
 

 
1902 411 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ

ส่ิงแวดล้อม 
  1902 413 โครงการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

9 อ.นิตยา จิตบรรเทิง 1902 102 อนามัยส่ิงแวดล้อม 
  1902 316 หลักการจัดการของเสียอันตราย 
  1902 319 การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
  1902 402 การประเมินภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ 
  1902 407 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1 
 

 
1902 411 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ

ส่ิงแวดล้อม 
10 อ.วรารัตน์ สังวะลี 1902 302 ระเบียบวิธวีิจัย 

  1902 304 สุขภาพจิตชุมชน 
  1902 305 สุขภาพภาคประชาชน 
  1902 311 อนามัยชุมชน 
  1902 312 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข 
  1902 401 การวินจิฉัยชุมชน 
  1902 402 การประเมินภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ 
 

 
1902 404 การประยุกตใ์ช้วิทยาการระบาดใน

งานอนามัยชุมชน 
  1902 407 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1 

11 อ.จีราพร ทิพย์พิลา 1902 102 อนามัยส่ิงแวดล้อม 
  1902 315 การจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  1902 316 หลักการจัดการของเสียอันตราย 
  1902 402 การประเมินภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ 
  1902 407 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1 
 

 
1902 411 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ

ส่ิงแวดล้อม 
  1902 412 เทคโนโลยีการกาํจัดมูลฝอยขั้นสูง 

12 อ.กิตติ เหลาสุภาพ 1902 204 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร ์
  1902 101 หลักการสร้างเสริมสุขภาพ 
  1902 302 ระเบียบวิธวีิจัย 
  1902 304 สุขภาพจิตชุมชน 
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ลําดบั
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาทีส่อน 
รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา 

  1902 305 สุขภาพภาคประชาชน 
  1902 311 อนามัยชุมชน 
  1902 312 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข 
  1902 401 การวินจิฉัยชุมชน 
  1902 405 นวัตกรรมสุขภาพ 
  1902 407 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1 

13 อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย์ 1902 304 สุขภาพจิตชุมชน 
  1902 311 อนามัยชุมชน 

14 อ.ลักษณีย์ บุญขาว 1902 411 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม 

15 อ.ดร.อนุวัตร ภิญญะชาต ิ 1902 201 ชีวเคมีสําหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
16 อ.ดร.จุฑารัตน์ จิตติมณ ี 1902 201 ชีวเคมีสําหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
17 อ.ดร.กาญจนา แปงจิตต ์ 1902 201 ชีวเคมีสําหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 
18 อ.ฐานิสรา โฉมเกิด 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
19 ผศ.จารุวรรณ์ วงบุตด ี 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
20 อ.ดร.สุวภรณ์ แดนด ี 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
21 อ.ดร.เชาวลิต ยัว่จิตร 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
22 อ.สุธารกมล ครองยุต ิ 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
23 อ.ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
24 อ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ ์ 1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
25 อ.ดร.ปรีดา ปราการกมานันท ์ 1902 309 การดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้น 
26 อ.พญ.ศุทธินี ธริาช 1902 309 การดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้น 
27 อ.พญ.ศิราพร รตันวัน 1902 309 การดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้น 
28 อ.พญ.ธัลยาธรณ์ ธนาภาโพธิวฒัน์ 1902 309 การดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้น 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

ลําดบั
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาทีส่อน 
รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา สาระรักษ ์ 1902 303 อนามัยครอบครัว 
  1902 310 การปฐมพยาบาล 
  1902 408 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2 
  1902 409 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 2 
๒ อ.จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา 1902 209 กฎหมายสาธารณสุข 
  1902 210 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
  1902 303 อนามัยครอบครัว 
  1902 310 การปฐมพยาบาล 
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ลําดบั
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาทีส่อน 
รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา 

  1902 408 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2 
  1902 409 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 2 
๓ อ.พลากร สืบสาํราญ 1902 208 โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ 
  1902 207 วิทยาการระบาด 
  1902 303 อนามัยครอบครัว 
 

 
1902 307 การควบคุมแมลงและสัตว์แทะทาง

สาธารณสุข 
  1902 308 การสร้างพลังชมุชน 
  1902 310 การปฐมพยาบาล 
  1902 302 ระเบียบวิธวีิจัย 
  1902 408 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2 
  1902 409 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 2 

4 อ.สมเจตน์ ทองดํา 1902 213 การสุขาภิบาลทีพ่ักอาศัยและสถาน
ประกอบการ 

  1902 318 การจดัการกากอุตสาหกรรม 
 

 
1902 321 ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัย

ส่ิงแวดล้อม 
  1902 408 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2 
  1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 2 

5 
อ.นิยม จันทรน์วล 

1902 214 สารเสพติดและบุหรี่กับสุขภาวะคน
ไทย 

  1902 408 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2 
  1902 409 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 2 

6 อ.ทักษิณ พิมพ์ภักด์ิ 1902 211 ประชากรศาสตร ์
  1902 302 ระเบียบวิธวีิจัย 
  1902 408 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2 
  1902 409 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 2 

7 อ.พัจนภา วงษาพรหม 1902 208 โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ 
  1902 212 การสุขาภิบาลอาหาร 
  1902 303 อนามัยครอบครัว 
  1902 310 การปฐมพยาบาล 
  1902 212 การสุขาภิบาลอาหาร 
  1902 408 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2 
  1902 409 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 2 

8 อ.จิราภรณ์ หลาบคํา 1902 212 การสุขาภิบาลอาหาร 
 

  
1902 213 
 

การสุขาภิบาลทีพ่ักอาศัยและสถาน
ประกอบการ 
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ลําดบั
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาทีส่อน 
รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา 

 
 

1902 306 ระบบประกันคุณภาพและ
มาตรฐานสากล 

  1902 212 การสุขาภิบาลอาหาร 
 

 
1902 321 ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัย

ส่ิงแวดล้อม 
  1902 408 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2 
  1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 2 

9 อ.นิตยา จิตบรรเทิง 1902 213 การสุขาภิบาลทีพ่ักอาศัยและสถาน
ประกอบการ 

  1902 324 พิษวทิยาส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
  1902 318 การจดัการกากอุตสาหกรรม 
  1902 320 การสุ่มเก็บและวิเคราะห์ด้านอากาศ 
  1902 408 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2 
  1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 2 

10 อ.วรารัตน์ สังวะลี 1902 103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบื้องต้น 

  1902 208 โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ 
  1902 210 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
  1902 211 ประชากรศาสตร ์
  1902 317 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
  1902 408 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2 
  1902 409 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 2 

11 อ.จีราพร ทิพย์พิลา 1902 103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบื้องต้น 

  1902 212 การสุขาภิบาลอาหาร 
  1902 324 พิษวทิยาส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 

 
1902 306 ระบบประกันคุณภาพและ

มาตรฐานสากล 
  1902 212 การสุขาภิบาลอาหาร 
  1902 317 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
  1902 318 การจดัการกากอุตสาหกรรม 
  1902 408 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2 
  1902 414 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 2 

12 อ.กิตติ เหลาสุภาพ 1902 210 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
  1902 211 ประชากรศาสตร ์
  1902 308 การสร้างพลังชมุชน 
  1902 303 อนามัยครอบครัว 
  1902 310 การปฐมพยาบาล 
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ลําดบั
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาทีส่อน 
รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา 

  1902 302 ระเบียบวิธวีิจัย 
  1902 408 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2 
  1902 409 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 2 

13 อ.ปราถนา โฉมเฉลา 1902 103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบื้องต้น 

  1902 324 พิษวทิยาส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
  1902 317 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 

14 อ.รัตติยา ทองรุ่ง 1902 324 พิษวทิยาส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
15 ดร.ธารินี ไชยวงศ์ 1902 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 

 
 

1902 307 การควบคุมแมลงและสัตว์แทะทาง
สาธารณสุข 

16 ดร.มารุตพงศ์ ปญัญา 1902 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
17 ผศ.ธันยาการย ์ศรีวรมาศ 1902 206 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
18 ดร.จิตติยวด ีศรีภา 

 
1902 307 การควบคุมแมลงและสัตว์แทะทาง

สาธารณสุข 
19 พญ.ชลลดา  บษุยรตัน์ 1902 306 ระบบประกันคุณภาพและ

มาตรฐานสากล 
 

๕.๒ อาจารย์รว่มสอนหมายถึง อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดต่างคณะกับหลักสูตร 
 

ลําดบั
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกดัคณะ 
รายวิชาทีส่อน 

รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา 
     
     
     

 
๕.๓ อาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืน             

หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ท่ีมหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ และทําหน้าท่ีสอนในหลักสูตร/
สาขาวิชา  
ภาคการศึกษาตน้ 

ลําดบั
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกดั 
รายวิชาทีส่อน 

รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา 
๑ นางสาวมะลิวัลย์ สินน้อย 

 
สํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

1902 312 ระบบสารสนเทศ
สาธารณสุข 
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ลําดบั
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกดั 
รายวิชาทีส่อน 

รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา 
๒ นายเพ็ชรบูรณ์   พูลผล สํานักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 7 

1902 204 การประยุกต์ใช้วิทยาการ
ระบาดในงานอนามัย
ชุมชน 

๓ นางนวรัตน์  บุญกันหา งานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคงาน
ระบาดวิทยาและ
ควบคุมโรค 

1902 204 การประยุกต์ใช้วิทยาการ
ระบาดในงานอนามัย
ชุมชน 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

ลําดบั
ที ่

ตําแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกดั 
รายวิชาทีส่อน 

รหสัรายวิชา ชื่อรายวิชา 
1 นายองอาจ พิมสาร สํานักงาน

สิ่งแวดล้อมที่ 12  
อุบลราชธานี 

1902 320 การสุ่มเก็บและวิเคราะห์
ด้านอากาศ 

2 นายนิธิพัฒน์ ศรีธัญรัตน์ สํานักงาน
ทนายความ
นิธิพัฒน์ 

1902 401 กฎหมายสาธารณสุข
และจริยธรรมวิชาชีพ 

3 นพ.ศักด์ิสิทธ์ิ บุญลักษณ ์ รพ.สรรพสิทธิ
ประสงค์อุบลฯ 

1902 401 กฎหมายสาธารณสุข
และจริยธรรมวิชาชีพ 

 
๖. การเตรียมการสําหรบัอาจารย์ใหม่ 
 
๑. การรบัอาจารย์ใหม่ 
ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๓. การบริหารคณาจารย์  
    ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่  
           3.1.1 การเตรียมการสําหรบัอาจารย์ใหม่และการพฒันาอาจารย์ : 

3.1.1.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ โดยคํานึงถึงคุณวุฒิทางการศึกษาที่
ตรงกับสาขาที่ต้องการโดยสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทข้ึนไป มีประสบการณ์ปฏิบัติงานทางด้านสาขาที่สําเร็จ
การศึกษา และมีประสบการณ์การสอน นอกจากน้ันต้องมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ การสื่อสาร เช่น
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพ้ืนฐาน  

3.1.1.2 ประกาศและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตามต้องการ 
3.1.1.3 ทดสอบความสามารถทางวิชาการและการใช้สื่อการศึกษา 
3.1.1.4 เสนอแต่งต้ังและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3.1.1.5 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหมแ่ละอบรมการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น 

ผู้เรียนเป็นสําคัญ และจัดทําคู่มืออาจารย์ในแต่ละรายวิชา 
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๒. แผนการเตรียมการสาํหรบัอาจารย์ใหม่ 
ข้อมูล ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์ ๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 
                     
๓. รายงานผลการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
    ๑) มีอาจารย์ประจาํหลักสตูรใหม่หรือไม่ 
ไม่มี มี  จาํนวน  [คลิกพิมพ์]  คน  

     ๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
ไม่มี มี  จาํนวน  2  คน 

๓) สรปุสาระสําคญัในการดําเนนิการ  :[คลิกพิมพ์] 
 

๔) สรปุการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  :  [คลิกพิมพ์] 
 
๔. รายงานการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดาํเนนิการเกี่ยวกบัการเตรียมการสําหรบัอาจารย์ใหม่ ในปกีารศกึษา 
๒๕๕๗ 

- คณุสมบตัิของอาจารย์ใหม่  :  
- กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 

กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตรม์รีะบบการรับอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนของหลักสตูรฯ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1. มีการประชุมของอาจารย์ประจํากลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รวมทั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรฯ เพ่ือวิเคราะห์ความ
ต้องการอาจารย์ให้มีปริมาณและคุณภาพตามเกณฑ์ และวางแผนการรับอาจารย์แต่ละสาขาในกรอบอัตรากําลัง 5 ปี 
และเสนอแผนต่อคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเพ่ือให้ความเห็นชอบ และนําเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯต่อไป  
2. กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ได้ดําเนินการประชุมเพ่ือกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับใหม่ทั้งทางด้านวุฒิ
การศึกษา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการเป็นอาจารย์ของหลักสูตรฯ  
3. กลุ่มวิชาฯแจ้งข้อมูลใหฝ้่ายทรัพยากรบุคคลเพ่ือจัดทําประกาศ การรับสมัครอาจารย์ใหม่ กําหนดวันรับสมัคร วัน
สอบคัดเลือกโดยสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ และวันประกาศผลการคัดเลือก  

4. แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับ คณบดี อาจารย์ประจํากลุ่มวิชาฯ การสอบแต่
ละคร้ังประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ  
5. ประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือจัดทําข้อสอบข้อเขียน และมกีารวิพากษ์ข้อสอบ และในการสอบคัดเลือก 
จะมีทั้งการสอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์ การสอบสอนและสอบสัมภาษณ์จะทําในวันเดียวเฉพาะคนท่ี
ผ่านการสอบข้อเขียนเท่าน้ัน หลังจากน้ันคณะกรรมการประชุมเพ่ือสรุปผลการคัดเลือก เลขานุการนําผลการ
พิจารณาไปทําประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ใหม ่

6. ในปีการศึกษา 2557 กลุ่มวิชาได้ประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการคัดเลือก คุณสมบัติของอาจารย์ให้ตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตรในปัจจบัุน โดยในปีการศึกษานี้ได้ระบุคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่บางสาขาเพ่ิมคือ ต้องสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากปีที่ผ่านมาในการกําหนดคุณสมบัติอาจารย์ จะเป็นสําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโท/เอก และไมม่ีอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกมาสมัคร และในปี
การศึกษา 2557 ได้รับอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกจํานวน 2 คน และได้มีการแต่งต้ังอาจารย์พ่ีเลี้ยง
เพ่ือให้คําแนะนําและเป็นพ่ีเลี้ยงแก่อาจารย์ใหม ่

- การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดทําคู่มือสําหรับอาจารย์ใหม่ และได้ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกคน รวมถึงกลุม่วิชา
ได้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน จัดใหม้อีาจารย์พ่ีเลี้ยงคอยเป็นที่ปรึกษา
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และใหค้ําแนะนําสําหรับอาจารย์ใหม่ นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้
ข้อมูลที่เก่ียวขอ้งและแนวทางการปฏิบัติตัวในการเป็นอาจารย์ 
 

๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘   
 
 

 
๗. การแตง่ตั้งอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
 
๑. ระบปุระกาศ/แนวปฏบิตัขิองมหาวิทยาลัยทีก่ําหนดเกี่ยวกบัการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
 
 

๒. ระบแุนวปฏบิตัิ ขัน้ตอนการดาํเนินการของคณะ/หลักสตูรทีก่าํหนดเกี่ยวกบัการแต่งตั้งอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 
กลุ่มวิชาฯได้กําหนดขั้นตอนในการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร 

1. กลุ่มวิชาฯเสนอรายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตรมายังฝ่ายพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งกลุ่มวิชาฯ 

จะต้องพิจารณาอาจารย์ประจําหลักสูตรจากคุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ ผลงานทางวิชาการ การดําเนินการจะกระทํา
เมื่อหลักสูตรมีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรตํ่ากว่าเกณฑ์ 

2. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ความ 

เช่ียวชาญ ผลงานทางวิชาการ และหากมีบางประเด็นไม่ครบถ้วนจะส่งกลับให้กลุ่มวิชาพิจารณาใหม่ หากทุกประเด็น
ครบถ้วน ฝ่ายบริการการศึกษาของวิทยาลัยฯเสนอรายช่ือกรรมการประจําวิทยาลัยให้ความเห็นชอบตามลําดับก่อน
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในปีการศึกษา 2557 กลุ่มวิชาได้มีการวางแผนอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ือทดแทน
อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิม เน่ืองจากมีอาจารย์ประจําหลักสูตร 2 คน ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา 2557 โดยได้
พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะประจําหลักสูตร ให้มีจํานวนและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนด 

๓. รายงานผลการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการเกี่ยวกบัการเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ ในปกีารศกึษา 
๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 

 
๘. ระบบการบริหารอาจารย์ 
 ๘.๑ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลกัสตูร 
 
๑. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสตูร  
ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๓. การบริหารคณาจารย์  
    ๓.๒ การมสี่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
          3.2.1 อาจารย์ผู้สอนร่วมสัมมนาการจัดทําประมวลรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนทุกภาคการศึกษา 
          3.2.2 อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา                       
          3.2.3 อาจารย์ร่วมนําเสนอผลการประเมินผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 



25 
 

          3.2.4 อาจารย์ร่วมนําเสนอและสรุปผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา 
          3.2.5 อาจารย์และนักวิชาการการศึกษาร่วมเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรวบรวมข้อมูล
สําหรับการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา และร่วมแสดงความคิดเห็น    
๒. รายงานผลการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

ได้มีการดําเนินงานตามขอ้ 1. ครบทุกข้อ 
 
๓. ปญัหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน 
 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
 ๘.๒ แผนการบริหารและการพฒันาอาจารย์ประจาํหลักสตูร 
 
๑. แผนการบริหารและการพฒันาอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
 
 
๒. รายงานผลการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

 
 
๓. ปญัหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน 
 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๙. การสง่เสริมและพฒันาอาจารย์ 
 ๙.๑ การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่อาจารย์ 
๑. แผนการบริหารและการพฒันาคณาจารย ์(อย่างน้อยด้านวิชาการ เทคนคิการสอนและการวัดผล และด้านการวิจยั)  
    ตามข้อมูลทีร่ะบุไว้ ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
                    1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาองค์
ความรู้ทั้งในการเพ่ิมทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยการต้ังงบประมาณสนับสนุน ให้อาจารย์และบุคลากรเข้า
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อบรม สัมมนาต่างๆในการพัฒนา และมีการจัดอบรมการจัดการความรู้ในประเด็นการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเน่ือง  
              2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน  เช่น สนับสนุนทุนการทําวิจัย สนับสนุนให้มีการขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ   
๒. รายงานผลการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
    ๑) สรุปการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

    ๒) สรุปกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการ 
 

๓. ปญัหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 

  
 
๙.๒ ระบบการตดิตามให้อาจารย์นาํความรู้และทกัษะที่ได้จากการพฒันามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 
๑. แนวปฏบิตัหิรือขัน้ตอนการที่เกี่ยวข้องกบัการตดิตามใหอ้าจารย์นําความรู้และทกัษะที่ได้จากการพฒันามาใชใ้น
การจัดการเรียนการสอน 
 
 
๒. รายงานผลการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. ปญัหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 

 
๑๐. การแต่งตัง้อาจารย์พเิศษ 
 
๑. หลกัเกณฑ์ แนวปฏบิตัิ ขัน้ตอนการแตง่ตั้งอาจารย์พเิศษ 
          แนวทางปฏบิตัขิองวิทยาลยัฯ 
          3.3.1  การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าหน่ึงปีงบประมาณ 
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          3.3.2  ในการพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ ให้ประธานรายวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการเชิญอาจารย์
พิเศษ และเสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ เสนอต่อคณะกรรมการ บริหาร หลักสูตร พร้อมแนบประวัติ
และผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน และต้องผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

         3.3.3 งานวิชาการจัดทํารายช่ืออาจารย์พิเศษที่ได้รับการตอบรับ เสนอต่องานพัฒนาหลักสูตรเพ่ือดําเนินการ
แต่งต้ัง  
          3.3.4  จัดใหม้ีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ 
 
 

๒. รายงานผลการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
(สรปุผลการดาํเนนิงาน หมวดที่ ๔ อาจารย์ ข้อ ๕. อาจารย์ผูส้อน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พเิศษ) 
 
 
๓. ปญัหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 

 
๑๑. การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
 
๑. รายงานการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจําหลกัสตูร ตั้งแตเ่ริ่มใชห้ลกัสตูร จนถึงปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
      มีการเปลีย่นแปลงทั้งสิ้น ........2......... ครั้ง ดังน้ี 
 

ครั้งที ่ อาจารย์ประจําหลกัสตูรทีเ่ปลี่ยนแปลง สาเหตหุรือเหตทุีต่้อง
เปลีย่นแปลง 

เอกสารอ้างอิง 

1 นางสาวปัณฑิตา สุขุมาลย์ ลาศึกษาต่อ สมอ. ๐๘  
2 นางลักษณีย์ บุญขาว ลาศึกษาต่อ สมอ. ๐๘ 

3 นางสาวพัจนภา วงษาพรหม - สมอ. ๐๘ 
 

๒. แนวทางหรือกลยุทธเ์พื่อลดการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจําหลกัสตูร 
 
 
๓. รายงานผลการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. ปญัหาหรืออุปสรรคในการดาํเนินงาน ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
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หมวดที่ ๕   ข้อมูลสรปุรายวิชาของหลักสูตร 
 

๑. สรุปผลรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาคการศกึษา/ปีการศึกษา   
 ภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา ๒๕๕๖  
 

รหัสวิชาและช่ือวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 
1103 128 การจัดการเคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน
ชีวิตประจําวัน 

1 1 - - - 1 - - - - - - - - - 

1421102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 2 1 - - - - - - 1 1 - - - - - 
1421103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน2 4 3 - 1 - - - 2 - 1 - - - - - 

1421208 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2 2 - - - - - 2 - - - - - - - 

1431101 มนุษย์กับสุนทรียภาพ 7 7 3 3 - 1 - - - - - - - - - 

1431102 ปรัชญากับชีวิตและสังคม 4 4 - 2 2 - - - - - - - - - - 

1441100 มนุษย์กับสังคม 2 2 - - - - 2 - - - - - - - - 

1443200 กฎหมายกับสังคม 9 9 7 2 - - - - - - - - - - - 

1902205 ชีวสถิติ 72 70 6 5 12 9 13 13 12 2 - - - - - 

1902313 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 1 35 35 - - - - - - - - - 35 - - - 

1902322 ฝึกปฏิบัติงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
1 

17 17 - - - - - - - - - 17 - - - 

 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

รหัสวิชาและช่ือวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 
1902 101  หลักการสร้างเสริมสุขภาพ                
1902 102  อนามัยส่ิงแวดล้อม                
1902 201  ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

               

1902 202  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา                 
1902 203  บริหารสาธารณสุข                
1902 204  สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์                
1902 205  ชีวสถิติ                
1902 214  สารเสพติดและบุหร่ีกับสุขภาวะ
คนไทย   
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รหัสวิชาและช่ือวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 
1902 301  โภชนศาสตร์                
1902 302  ระเบียบวิธีวิจัย                
1902 304  สุขภาพจิตชุมชน                
1902 305  สุขภาพภาคประชาชน                
1902 309  การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น                
1902 311  อนามัยชุมชน                
1902 312  ระบบสารสนเทศสาธารณสุข                
1902 314  การจัดการคุณภาพน้ํา                
1902 315  การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล                
1902 316  หลักการจัดการของเสียอันตราย                
1902 319  การควบคุมมลพิษทางอากาศ
และเสียง 

               

1902 401  การวินิจฉัยชุมชน                
1902 402  การประเมินภาวะเส่ียงด้าน
สุขภาพ 

               

1902 404  การประยุกต์ใช้วิทยาการระบาด
ในงานอนามัยชุมชน 

               

1902 405  นวัตกรรมสุขภาพ                
1902 407  ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1                
1902 411  การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพและส่ิงแวดล้อม 

               

1902 412  เทคโนโลยีการกําจัดมูลฝอยขั้น
สูง 

               

1902 413  โครงการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม                 

         ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 

รหัสวิชาและช่ือวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 
1903 101  ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น                
1902 103  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เบื้องต้น 

               

1902 214  สารเสพติดและบุหร่ีกับสุขภาวะ
คนไทย 

               

1902 206  จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา                
1902 208  โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ                
1902 209  กฎหมายสาธารณสุข                
1902 210  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                
1902 211  ประชากรศาสตร์                
1902 212  การสุขาภิบาลอาหาร                
1902 213  การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและ
สถานประกอบการ 
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รหัสวิชาและช่ือวิชา จํานวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบียน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 
1902 324  พิษวิทยาส่ิงแวดล้อมและอาชีวอ
นามัย 

               

1902 207  วิทยาการระบาด                
1902 307  การควบคุมแมลงและสัตว์แทะ
ทางสาธารณสุข 

               

1902 308  การสร้างพลังชุมชน                
1902 303  อนามัยครอบครัว                
1902 310  การปฐมพยาบาล                
1902 302  ระเบียบวิธีวิจัย                
1902 306  ระบบประกันคุณภาพและ
มาตรฐานสากล 

               

1902 212  การสุขาภิบาลอาหาร                
1902 317  ความปลอดภัยในงาน
อุตสาหกรรม 

               

1902 318  การจัดการกากอุตสาหกรรม                
1902 320  การสุ่มเก็บและวิเคราะห์ด้าน
อากาศ 

               

1902 321  ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อม 

               

1902 408  ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 2                
1902 409  ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 2                
1902 414  ฝึกปฏิบัติงานอนามัยส่ิงแวดล้อม 
2 

               

๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ   
ไม่มี  

 
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 ๓.๑ รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

ไม่มี 
 
 ๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วน   

ไม่มี 

 
๔. การปรบัปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทนัสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ ในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 

ไม่มี 
๕. การปรบัปรุงแผนการศึกษาหรือเงื่อนไขรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ไม่มี 
 
 
 



31 
 

หมวดที่ ๖ การบรหิารจดัการหลักสตูร 
 

๑. การประเมินประสทิธิผลของการสอน  
    รายละเอียดที่ระบุไว้ ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๘ ๑. การประเมินประสทิธิผลของการสอน 
 ๑) ประเมินรายวิชาโดยนกัศกึษา  
 
๑. ระบบและกลไกทีด่าํเนินการเกี่ยวกบัการประเมินรายวิชาโดยนกัศกึษา 
   เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนในช่วงสิ้นภาคการศึกษา ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จะแจ้งนักศกึษาเข้า
ประเมินรายวิชาผ่านทาง ระบบ reg ของทางมหาวิทยาลัย 
๒. สรุปผลการประเมินรายวิชา ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
    - ผลการประเมิน แยกภาคการศึกษา  
ภาคการศึกษาต้น  

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ผลการ
ประเมิน 

1902 101 หลักการสร้างเสริมสุขภาพ 4.60 

1902 102 อนามัยสิ่งแวดล้อม 4.61 
1902 201 ชีวเคมีสําหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 4.46 
1902 201 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4.46 
1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 4.67 

1902 202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  4.67 
1902 203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 4.58 

1902 203 บริหารสาธารณสุข 4.58 
1902 204 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 4.60 

1902 205 ชีวสถิติ 4.79 

1902 207 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข 4.88 

1902 208 พฤตกิรรมศาสตร์สาธารณสุข 4.47 

1902 214 สารเสพติดและบุหร่ีกับสุขภาวะคนไทย   4.57 

1902 301 โภชนศาสตร์ 4.39 

1902 302 ระเบียบวิธีวิจัย 4.41 
1902 303 ระเบียบวิธวีิจัย 3.70 
1902 304 สุขภาพจิตชุมชน 4.56 
1902 305 สุขภาพจิต 4.56 

1902 305 สุขภาพภาคประชาชน 4.56 

1902 309 การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 4.64 

1902 311 อนามัยชุมชน 4.51 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา 
ผลการ
ประเมิน 

1902 312 ระบบสารสนเทศสาธารณสุข 4.37 

1902 314 การจัดการคุณภาพนํ้า 4.37 

1902 315 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.36 

1902 316 หลักการจัดการของเสียอันตราย 4.38 

1902 319 การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 4.32 

1902 401 การวินิจฉัยชุมชน 4.10 
1902 402 การประเมินภาวะเส่ียงด้านสุขภาพ 4.32 
1902 404 การประยุกตใ์ชว้ิทยาการระบาดในงานอนามัยชุมชน 4.30 

1902 405 นวัตกรรมสุขภาพ 4.27 

1902 405 สัมมนาทางสาธารณสุข 4.41 

1902 407 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 1 4.54 
1902 411 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม 4.50 
1902 412 เทคโนโลยีการกาํจัดมูลฝอยขั้นสูง 4.54 
1902 413 โครงการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม   4.49 

1902 414 ปัญหาพิเศษทางสาธารณสุข 4.00 
1903 307 เพศศึกษา   4.60 

 

๓. ปญัหาหรือข้อเสนอแนะทีส่ําคญัจากผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศกึษา ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
 ๒) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน 
 
๑. ระบบและกลไกทีด่าํเนินการเกี่ยวกบัการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใชแ้ผนกลยุทธ์การสอน 
   
 

๒. สรุปผลการประเมินการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
    - ผลการประเมิน     
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๓. ปญัหาหรือข้อเสนอแนะทีส่ําคญัจากผลการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอน             
ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการ ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๒. การดําเนนิการเกี่ยวกบัการฝกึประสบการณภ์าคสนามหรือสหกิจศกึษา (ถ้ามี) 
 
๑. ระบบและกลไกทีด่าํเนินการเกี่ยวกบัการดําเนนิการเกี่ยวกบัการฝกึประสบการณภ์าคสนามหรือสหกิจศกึษา 
     - ระบบการคัดเลือกสถานประกอบการท่ีจะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 

     - ระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 

และสถานประกอบการหรือแหล่งฝึก 
 

๒. รายงานผลการดาํเนินการเกี่ยวกบัการดําเนนิการเกีย่วกบัการฝกึประสบการณภ์าคสนามหรอืสหกิจศกึษา ใน
ปกีารศกึษา ๒๕๕ 
    - จํานวนนักศึกษาที่เข้ารว่ม  
    - จํานวนแหล่งฝึกหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วม     
 

๓. ปญัหาหรือข้อเสนอแนะทีส่ําคญัจากผลการผลการดาํเนนิการเกี่ยวกบัการดาํเนนิการเกี่ยวกบัการฝกึ
ประสบการณภ์าคสนามหรอืสหกิจศกึษา  ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดําเนินการ ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
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๓. การกาํหนดหวัข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รกึษาโครงงาน (Senior project) 
 
๑. หลกัเกณฑ์ แนวปฏบิตัิ และขัน้ตอนของหลกัสตูรทีด่าํเนนิการเกี่ยวกบัการกาํหนดหัวข้อและการแตง่ตั้ง
อาจารย์ทีป่รกึษาโครงงาน 
   
 

๒. รายงานผลการดาํเนินการเกี่ยวกบัการกําหนดหัวข้อและการแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รกึษาโครงงาน ในปกีารศกึษา 
๒๕๕๗ 
     
     
๓. ปญัหาหรืออุปสรรคทีส่ําคญัในการกําหนดหัวข้อและการแตง่ตั้งอาจารย์ทีป่รกึษาโครงงาน  ในปกีารศกึษา 
๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการแกป้ญัหา ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๔. การกาํกบัตดิตามความก้าวหน้าในการทาํโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ทีป่รึกษา 

  

๑. ประกาศ/แนวปฏบิตั/ิขัน้ตอนทีห่ลักสตูรใช้เกี่ยวกบัการกํากบัตดิตามความกา้วหนา้ในการทําโครงงาน 
(senior project) ของอาจารย์ทีป่รกึษา 

 
 

๒. รายงานผลการดาํเนินงานเกีย่วกบัการกาํกบัตดิตามความก้าวหน้าในการทําโครงงาน (senior project) ของ
อาจารย์ทีป่รกึษา 

 
๓. ปญัหาหรืออุปสรรคทีพ่บจากการดําเนนิการในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
  
๕. รายงานผลการปรบัปรุงการดําเนนิงานในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
๔. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
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๕. การใหท้นุวิจัยและทุนการตพีิมพเ์ผยแพรผ่ลงานวิจัยแกน่กัศกึษา (ถ้ามี) 
 
๑. หลกัเกณฑ์ แนวปฏบิตัิ และขัน้ตอนของหลกัสตูรทีด่าํเนนิการเกี่ยวกบัการใหท้นุวิจัยและทุนการตพีิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยแกน่ักศกึษา รวมทั้งแหล่งทนุ 
   
 

๒. รายงานการใหทุ้นวิจัยและทนุการตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยแกน่ักศกึษา ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
     
 

๓. ปญัหาหรืออุปสรรคทีส่ําคญัในการใหท้นุวิจัยและทนุการตพีิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยแกน่ักศกึษา ในปี
การศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการแกป้ญัหา ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๖. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
๑. หลกัเกณฑ์ แนวปฏบิตัิ และขัน้ตอนของหลกัสตูรทีด่าํเนนิการเกี่ยวกบัการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีขั้นตอนการดําเนินการในการวางระบบอาจารย์ผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

1. การพิจารณามอบหมายอาจารย์ประธานรายวิชาและผู้ประสานงานร่วมรายวิชา โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา 
คือภาระงานที่ต้องดูแลรายวิชา ที่กระจายเพ่ือความสามารถในการดูแลให้ทั่วถึง และความเช่ียวชาญผ่าน
การรับรองจากที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจะต้องดําเนินการจัดทํา มคอ.3 เพ่ือวางเน้ือหา ผู้สอน รายละเอียดการสอน  
และนําเสนอทีป่ระชุมอีกคร้ังก่อนเริ่มจัดการเรียนการสอน 

๒. รายงานการการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 

๓. ปญัหาหรืออุปสรรคทีส่ําคญัในการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการแกป้ญัหา ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
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๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๗. การกาํกบัมาตรฐานการทาํรายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดทาํรายงานผลการดาํเนนิงาน
ของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
 
๑. หลกัเกณฑ์ แนวปฏบิตัิ และขัน้ตอนของหลกัสตูรทีด่าํเนนิการเกี่ยวกบัการกาํกบัมาตรฐานการทาํรายละเอียด
รายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดทาํรายงานผลการดาํเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
   
 

๒. รายงานการกาํกบัมาตรฐานการทาํรายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดทาํรายงานผลการ
ดาํเนนิงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗)  ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
     
๓. ปญัหาหรืออุปสรรคทีส่ําคญัในการกาํกบัมาตรฐานการทาํรายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดทาํรายงานผลการดาํเนนิงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการแกป้ญัหา ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 

๘. กิจกรรม/โครงการพฒันานกัศกึษา 
 
๑. แผนดาํเนนิกิจกรรม/โครงการเพือ่พฒันาศกัยภาพนกัศกึษา ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 เช่น  

- การให้ความรู้และระดับช้ันความสําคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ 
สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

- การให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มี
คุณภาพ 

- การช้ีแนะแหลง่ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทําข้อเสนอโครงการที่มีโอกาส
ได้รับทุนสนับสนุน 

- การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศกึษา (เช่น ความรู้พ้ืนฐานที่จําเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม 
ภาษาอังกฤษ 

 

๒. รายงานผลการดาํเนินงานกิจกรรม/โครงการเพือ่พฒันาศกัยภาพนกัศกึษา ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
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๓. ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 
 

๔. รายงานผลการปรบัปรุงการดําเนนิงานในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 

 
๙. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
 
๑. หลกัเกณฑ์ แนวปฏบิตัิ และขัน้ตอนของหลกัสตูรทีด่าํเนนิการเกี่ยวกบักระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา ทั้งระดบัรายวิชาและระดบัหลกัสตูร 
    กรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาในระดับหลักสูตรและรายวิชาไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ 2 
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาโดย  
     1)  สุ่มประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรูท้ี่กําหนดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาที่กําหนดใน
หลักสูตรหรือไม่ 
     2)  สุ่มประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดวิชาหรือไม่ 
     3)  การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน 

๒. รายงานการดําเนนิการเกีย่วกบักระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา ทั้งระดบัรายวิชาและ
ระดบัหลกัสตูร ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
     
1)  ในแต่ละภาคการศึกษาอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมกีารรายงานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาทุก
รายวิชาตามแบบ มคอ.5และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดการศึกษา 

โดยในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 (ช่วงที่ 1) ได้มีการรายงานผลสัมฤทธ์ิ รวมท้ังมีการประเมินร่วมกันของ
อาจารย์ประจําหลักสูตร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 19/2557 วันที ่4 สิงหาคม 2557 

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 (ช่วงที่ 2) ได้มีการรายงานผลสัมฤทธ์ิ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 14 มกราคม 2558 

2) การประเมนิรายละเอียดรายวิชา เพ่ือให้มั่นใจว่าผลการเรียนรู้ที่กําหนดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาที่
กําหนด มีการดําเนินการในการประชุมเพ่ือนําเสนอ มคอ.3และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ได้มีการนําเสนอ มคอ.3 เพ่ือประเมินในวันที่ 17 มิถุนายน 2557  
และรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 ได้มีการนําเสนอ มคอ.3 เพ่ือประเมินในวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2557 

3) การประเมนิข้อสอบของรายวิชา เพ่ือให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดวิชา ดําเนินการโดย
การจัดการวิพากษ์ข้อสอบในทุกรายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

4) การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน ดําเนินการภายหลังจากสิ้นสุดการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เป็นผู้ร่วมกันพิจารณาการให้คะแนนและตัดเกรด ก่อนอนุมัติเกรดในแต่ละภาคการศึกษา 
๓. ปญัหาหรืออุปสรรคทีส่ําคญัในการดาํเนินงานเกี่ยวกบัการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา ทั้ง
ระดบัรายวิชาและระดบัหลกัสตูร  ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
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๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการแกป้ญัหา ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๐. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศกึษา 
 
๑. หลกัเกณฑ์ แนวปฏบิตัิ และขัน้ตอนของหลกัสตูรทีด่าํเนนิการเกี่ยวกบัการตรวจสอบการประเมินผลการเรียน
ของนกัศกึษา     
หลักสูตรได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนของแต่ละวิชาไว้ใน มคอ.3 หมวด 5 แผนการสอนและการ
ประเมินผล ข้อ 2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา และ กําหนดกระบวนการทวนสอบไว้ใน หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา ข้อ 
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา  ประกอบด้วย 
    1) ทวนจากคะแนน และงานที่มอบหมาย 

    2) มีการวิพากษ์ข้อสอบ 

    3) มีการกําหนดสัดส่วนการให้คะแนนที่ชัดเจน 

    4) มีการประชุมพิจารณาให้คะแนนพฤติกรรม 

    5) มีการประชุมตัดเกรดและพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
    6) มีคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชา 
 
 

๒. รายงานการดําเนนิการเกีย่วกบัการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศกึษา ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
    กระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 ได้ดําเนินการดังน้ี 

1) คะแนนในทุกรายวิชาจะถูกบันทึกลงใน แบบเสนอการรับรองผลการตัดเกรด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์เพ่ือนําเสนอและตรวจสอบในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายหลัง
จากสิ้นสุดการศึกษา 

2) มีการวิพากษ์ข้อสอบในทุกรายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

3) การกําหนดสัดส่วนการให้คะแนนในทุกรายวิชา จะถูกตรวจสอบในการนําเสนอ มคอ.3 ก่อนเปิดภาค
การศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4) การพิจารณาให้คะแนนพฤติกรรมจะนําเสนอในการประชุมเพ่ือพิจารณาคะแนนและเกรดของนักสึกษา
ภายหลังสิ้นสุดการศึกษา 

5) การประชุมตัดเกรดและพิจารณาเกรดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการประชุมพิจารณาเกรด
ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ดําเนินการในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วันที่ 
5 มกราคม 2558 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับการมอบหมายให้ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชา ซึ่งได้ดําเนินการใน
การประชุมเพ่ือนําเสนอ มคอ.5และ มคอ.6 ซึ่ง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 ได้มีการรายงานผลสัมฤทธ์ิ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 14 มกราคม 2558 

๓. ปญัหาหรืออุปสรรคทีส่ําคญัในการดาํเนินงานเกี่ยวกบัการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศกึษา      
ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการแกป้ญัหา ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๑. การประเมินวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระ 
 
๑. หลกัเกณฑ์ แนวปฏบิตัิ และขัน้ตอนของหลกัสตูรทีด่าํเนนิการเกี่ยวกบัการประเมินวิทยานพินธแ์ละการ
ค้นคว้าอิสระ  
 
 
 

๒. รายงานการดําเนนิการเกีย่วกบัการประเมินวิทยานพินธแ์ละการค้นคว้าอิสระ  ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
    จํานวนนักศึกษาที่สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

    จํานวนวิทยานิพนธ์ที่มีผลประเมินระดับต่างๆ  
 
 

๓. ปญัหาหรืออุปสรรคทีส่ําคญัในการดาํเนินงานเกี่ยวกบัการประเมินวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ             
ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธห์รือแนวทางการแกป้ญัหา ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
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๑๒. การประเมินประสทิธิผลของกลยทุธก์ารสอน 
 
๑. แนวปฏบิตั ิและขั้นตอนของหลกัสตูรทีด่าํเนินการเกี่ยวกบัการประเมินประสทิธผิลของกลยุทธ์การสอน 
มีการกําหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการประเมินประสทิธผิลของกลยทุธก์ารสอนไวใ้น หมวดที่ 8 การประเมิน และ
ปรบัปรุงการดาํเนนิการของหลกัสตูร ข้อ 1.  การประเมินประสทิธิผลของการสอน  
ข้อย่อย 1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน ประกอบด้วย 
          1.1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอนโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรได้แต่งต้ังทีมอาจารย์นิเทศการสอน
ทุกรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนทุกคนเพ่ือให้ข้อเสนอแนะอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอน
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

          1.1.2 มีการอัดวีดีทัศน์ในขณะทีม่กีารสอนของอาจารย์เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้ทบทวนการสอนของตนเอง
เพ่ือการพัฒนาการสอนต่อไป 

          1.1.3 มีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้รับทราบผลการสอนจากผู้นิเทศและร่วมอภิปรายเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาการสอนต่อไป  
ข้อย่อย 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน:  
          1.2.1นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนทุกคนเมื่อสิน้สุดการเรียนการสอนในหัวข้อ/ รายวิชา ตามแบบ
ประเมินของมหาวิทยาลัย/หลักสูตร ในแต่ละภาคการศึกษา  
          1.2.2 แจ้งผลการประเมินการสอนต่ออาจารย์ผู้สอนและผู้บังคบับัญชาเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

          1.2.3 อาจารย์ผู้สอนส่งสรุปผลการจัดการเรียนการสอนต่อผู้รับผิดชอบหลักสตูรภายหลังการจัดการเรียน
การสอนสิ้นสุดลงทุกภาคการศึกษาและมีการจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือนําเสนอผลการจัดการเรียนการสอนและ
รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆจากการประชุมเพ่ือการพัฒนาการสอนต่อไป  
 

๒. รายงานการดําเนนิการเกีย่วกบัการประเมินประสทิธผิลของกลยทุธก์ารสอน  ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
     

สรุปปัญหาและ
อุปสรรค 1-2557 ช่วงที่

รายวชิารวม  เทอม 1 
และ 2 -57 (1).xls

 
 
 

สรปุข้อคดิเหน็ของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับตอ่
สัมฤทธผิลของการสอนและผลการเรียนรูท้ั้ง ๕ ดา้น

แนวทางการแก้ไข/ปรบัปรุง 

๑.   คณุธรรม จริยธรรม 
-  

 

๒.  ความรู ้
-  

 

๓. ทกัษะทางปญัญา 
- ข้อมูลจากรายงานผลการดําเนินการรายวิชา มคอ.3 
ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าผู้เรียนยังขาดทักษะ
ทางปัญญาในเรื่อง การเรียนรู้นอกห้องเรียน การ
อภิปรายจากกรณีศึกษาที่กําหนด การนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับการทํางานชุมชน 

 

กรรมการบริหารหลักสูตรได้ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดําเนินการปรับปรุง โดยในรายวิชาหลักการสร้างเสริม
สุขภาพ ได้กําหนดแผนการพานักศึกษาไปศึกษาดูงานใน
สถานที่จริง และเพ่ิมกิจกรรมให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึก
สมาธิ  
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รายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการของเสีย
อันตราย การควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง และการ
ประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นกิจกรรม
การอภิปรายกลุ่มจากกรณีศกึษา 

รายวิชาโภชนศาสตร์ และรายวิชาสุขภาพจิตชุมชน ได้
ดําเนินการการจัดเตรียมพ้ืนที่ในชุมชน เพ่ือให้นักศึกษาได้
นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ และการบูรณาการกับ
โครงการบริการวิชาการ 
 

๔. ทกัษะด้านความสัมพนัธร์ะหว่างบคุคล 
และความรบัผดิชอบ 
-  

 

๕. ทกัษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการสือ่สารและ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

 

๖. ทกัษะพสิัยหรือทกัษะอ่ืน ๆ 
- 

 

 
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
ในปกีารศกึษา 2557 ได้มีการดําเนนิการเกี่ยวกบัผลการประเมินประสทิธผิลของกลยุทธก์ารสอน ดังนี ้
1) รายวิชาสุขภาพภาคประชาชน มีทบทวนการออกข้อสอบ และออกข้อสอบตามกรอบเนื้อหาที่สอนตาม

สัดส่วนจํานวนช่ัวโมงในแต่ละหัวข้อ 
2) รายวิชาการดูแลผู้ป่วยเบ้ืองต้น มีการปรับเน้ือหาให้กระชับและเตรียมกิจกรรม การเรยีนการสอน

เหมาะสมกับเวลา เช่น การฝึกปฏิบัติการ 
3) รายวิชาอนามยัชุมชน มีการปรับปรุงเน้ือหารายวิชาให้มีความเหมาะสมและทันสมัย มากย่ิงขึ้น และมี

การจัดทําสื่อวิดีทัศน์เพ่ือใช้ประกอบในการเรียนการสอน และ ได้มีการปรับเทคนิคในการเรียนการสอน
ให้น่าสนใจตามคําแนะนําของอาจารย์ที่เข้า นิเทศในรายวิชา 

 
 
 

๖. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑. แนวปฏบิตัแิละขั้นตอนของหลกัสตูรทีด่ําเนนิการเกีย่วกบัการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูข้อง
หลกัสตูรทีอ่าจารย์ประจําหลักสตูรมีส่วนร่วม 
1. การจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า  8 FTES ต่อเคร่ือง 
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา โดยจัดบริการไว้ในส่วนต่างๆ จํานวน. 
260 เครื่อง จากแหล่งต่างๆดังน้ี 

1.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน 30 เครื่องและห้องสมุดวิทยาลัยฯ จํานวน 20 เครื่อง  

1.2 คอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลางปันมาให้ จํานวน 10 เคร่ือง    
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          1.3 นักศึกษาของวิทยาลัยยังได้รับการบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยฯ โดยนับจากจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอร์, Notebook ที่นักศึกษาใช้งานผ่านระบบ Wifi จํานวน 209 เคร่ือง 
2. มีบริการห้องสมุดและแหลง่เรียนรู้อ่ืนๆ ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา โดยนักศึกษาของวิทยาลัยฯ มีแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 2 แห่ง 
ได้แก่ สํานักวิทยบริการและห้องสมุดวิทยาลัยฯ มีบริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ดังน้ี 

 2.1 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib ประกอบไปด้วยบริการสืบค้นสื่อสิ่งพิมพ์ การยืมหนังสือ การแจ้ง
เตือนก่อนถึงกําหนดส่งทรัพยากรสารสนเทศ   

          2.2 บริการฐานข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และวารสารอิเลกทรอนิกส ์(E-Journal) 
ฐานข้อมูล  Thailis (TDC) และฐานข้อมูลทดลองใช้ที่ทางสํานักวิทยบริการ และ วิทยาลัยฯ บอกรับ  

          2.3 บริการสืบค้นฐานข้อมูลผ่านระบบ VPN โดยใช้ User และ Password ที่สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย ได้ทกุที่ (สําหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และโรงพยาบาลร่วมผลิต แห่งละ 5 User )   
          2.4  นอกจากการให้บริการต่างๆดังกล่าวข้างต้นแล้ว วิทยาลยัยังมีการให้บริการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูล
ออนไลน์ แนะนําการใช้บริการห้องสมุด ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่และมีการจัดโครงการอบรมการเรียน
สารสนเทศ โดยประชาสัมพันธ์ทาง facebook ของห้องสมุดวิทยาลัยฯ  
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย โดยมหาวิทยาลัยฯจัดใหม้ีการบริการ
ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา ด้านต่างๆ ดังน้ี 

3.1 ด้านห้องเรียน ห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมีความพร้อมเพ่ือรองรับการให้บริการแก่
นักศึกษา โดยมีอาคารเรียนรวม 5 อาคาร และมีบริการอ่ืนๆเพ่ือความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักศึกษา 
เช่น ห้องนํ้าภายในห้องเรียน ระบบป้องกันความปลอดภัย ระบบไฟฉุกเฉนิ นาฬิกา กลอ้งวงจรปิด เป็นต้น 

3.2 ด้านอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการให้บริการแก่นักศึกษา โดย
มีอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาประจําห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่องปรับอากาศ ชุดขยายเสียง เคร่ืองฉาย 
โปรเจคเตอร์เคร่ืองฉายสามมิติ เครื่องคอมพิวเตอร์  โทรทัศน์อ่ืนๆ เป็นต้น 

3.3 ด้านจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ มหาวิทยาลัยโดยสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ได้ติดต้ังจุดให้บริการ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรรวมจํานวน 276 จุด ครอบคลุมพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
ทั้งในเขตการศึกษา และที่พักอาศัย 

3.4 นอกจากน้ีทางวิทยาลัยยังได้มีการบริการด้านห้องเรียนอุปกรณ์การศึกษา และจดุเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
ดังต่อไปน้ี      

 

1. การจัดบริการห้องเรียน จํานวน 21 ห้อง  

2. ห้องปฏิบัติการและวิทยาศาสตร์ จํานวน 14 ห้อง  
 3. ห้องมหกายวิภาคศาสตร์ จํานวน 1 ห้อง เป็นห้องเก็บวัสดุและอุปกรณ์ ห้องเก็บช้ินส่วนอวัยวะ และ
ร่างอาจารย์ใหญ่   

                4. นอกจากน้ียังมีบริการติดต้ังจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย จํานวน 8 และยังมีการจัดทํา
โครงการจัดหาอุปกรณ์การศึกษา วัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 6 โครงการ  
4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอ่ืน ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร และสนามกีฬา 
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้รับบริการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ดังน้ี 

4.1 มีการให้บริการงานทะเบียนนักศึกษา ผ่านระบบ REG ของมหาวิทยาลัย  
4.2 มีการจัดระบบการให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร ได้แก่ อาคารผู้ป่วยนอก  
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4.3 การจัดการด้านอาหาร มีการจัดร้านจําหน่ายสินค้าเพ่ืออุโภค บริโภค ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย 
และมีราคายุติธรรม ดังน้ี  

1. บริเวณอาคารเรียนภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 แห่ง 

2. บริเวณหอพักนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 แห่ง 

3. ในส่วนของวิทยาลัยฯ ได้จัดบริการร้านเครื่องด่ืมและอาหารว่าง จํานวน 1 ร้าน จัดหาที่น่ังสําหรับ
ญาติและนักศึกษา ไว้ให้บริการ  

4.4 การบริการสถานที่ออกกําลังกาย ดังน้ี   

1. อาคารศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ 
2. สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย 

3. สระว่ายนํ้าที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มี 
           4.5  นอกจากน้ีทางวิทยาลัยได้จัดสวนพักผ่อนหย่อนใจ และที่จอดรถจักรยานยนต์ ซึ่งสามารถจอดรถได้ถึง 
150 คัน ไว้ใหบ้ริการให้กับนักศึกษาวิทยาลัยฯ   
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา 
ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวิทยาลัยฯ มีการจัดการเร่ืองระบบสาธารณูปโภค
และรักษาความปลอดภัยของอาคาร ดังน้ี 

   5.1 ด้านไฟฟ้า มีการดําเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีการออกแบบระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิศวกรรม ดังน้ี 

             1.  การติดต้ังระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงสูง สายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง หม้อ
แปลงไฟฟ้า บริภัณฑ์ประธานแรงตํ่า แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงตํ่า โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ระบบต่อลงดิน 

             2.  การติดต้ังระบบไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน ประกอบด้วย โคมไฟแสงสว่าง ป้ายทางออก เครื่องกําเนิดไฟฟ้า
สํารอง 

             3.  การติดต้ังระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ 
             4.  การติดต้ังระบบสื่อสารและสารสนเทศ ประกอบด้วย ระบบโทรศัพท์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
     5.2  ด้านประปา ทางวิทยาลัยได้ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า  ผลิตนํ้าประปา มีกําลังการผลิต 200 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ช่ัวโมง รองรับการใช้งาน 24 ช่ัวโมง โดยระบบการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมและมาตรฐานการผลิต
นํ้าประปานครหลวง  

     5.3  ระบบจัดการขยะ มีการดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายกําหนด ดังน้ี  

             1.  มีระบบคัดแยกขยะตามประเภทของขยะ เช่น ขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป  โดย
จัดเป็นโครงการธนาคารขยะ 

             2.  มีระบบทําความสะอาดอุปกรณ์และภาชนะจัดเก็บขยะ สัปดาห์ละคร้ัง 

             3.  มีบริการจัดถังขยะ จํานวน 14 จุด ในพ้ืนที่วิทยาลัยฯ 

             4.  มีการบริการจัดเก็บขยะทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 

     5.4  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มีการดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายกําหนด ดังน้ี  

           1. มรีะบบป้องกันอัคคีภัย และระบบดับเพลิง โดยออกแบบตามหลักวิศวกรรม 

           2. มกีารติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจับเพ่ือการเตือนเหตุเพลิงไหม้ 
           3. มกีารจัดอบรมให้กับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการหนีไฟ 

     5.5  มีการดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทําความสะอาดประจําอาคารและ
จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 
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๒. รายงานการดําเนนิการเกีย่วกบัการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูข้องหลกัสตูร  ในปกีารศกึษา 
๒๕๕๗ 
รายงานการประชุมและแผนการจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัยและระดับวิทยาลัย 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
    มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในส่วนที่เป็นฐานข้อมูลกลางที่ใช้ร่วมกันในแต่ละคณะ และจากที่
ทางวิทยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และการให้บริการ
ประจําปีการศึกษา 2557 น้ัน ก็ได้นําผลการประเมินแจ้งกรรมการบริหารงานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและร่วม
ปรึกษาหารือเพ่ือเป็นข้อมูลในการหาแนวทางพัฒนาต่อไป โดยได้ลําดับการปรับปรุงตามความเหมาะสมในการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่มากที่สุดก่อน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการบริหารงานคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
 
๖. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
วิทยาลัยฯมีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  ในการดําเนินงานดังน้ี 

      1.1 แผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง  
 
๑๔. การประเมินความพงึพอใจของนกัศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรูข้องหลกัสตูร 
 
๑. แนวปฏบิตัแิละขั้นตอนของหลกัสตูรทีด่ําเนนิการเกีย่วกบัการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ของหลกัสตูร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวิทยาลัยฯ จัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการด้านต่างๆ 
โดยมหาวิทยาลัยให้ประเมินความพึงพอใจผ่านระบบกลางของมหาวิทยาลัยฯ   
          ผลประเมินโดยระบบสารสนเทศผา่นระบบกลางของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมผีลการประเมินคุณภาพของบริการ
ในประเด็นต่างๆดังน้ี  

1. การประเมินของมหาวิทยาลัยฯ 
1.1 ด้านการให้บริการห้องสมุด  
1.2 ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การเรียนฯ  
1.3 ระบบงานทะเบียน (REG)  
1.4 ด้านสถานพยาบาล  
1.5 ด้านโรงอาหาร  
1.6 ด้านสนามกีฬา  
1.7 ด้านสาธารณูปโภคและความปลอดภัย  

  2. ส่วนวิทยาลัยฯ ได้ทําการประเมินคุณภาพของการบริหารด้วยแบบประเมินของทางวิทยาลัยฯ เอง  ซึ่ง
ผลการประเมินของวิทยาลัยฯในการให้บริการด้านต่างๆ ดังน้ี  

2.1. การบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรูอ่ื้น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายฯ  
    2.1.1 การให้บริการแหล่งเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
    2.1.2 การแนะนําการใช้งานแหล่งเรียนรู้   
2.2. การบริการที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน 

     2.2.1 ห้องเรียน   
     2.2.2 ห้องปฏิบัติการ   
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     2.2.3 อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอน 
     2.2.4 อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (Wireless)  
2.3. การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น  
     3.3.1 ระบบงานทะเบียนนักศึกษา (REG) 
     3.3.2 การรักษาพยาบาล  
     3.3.3 การบริการด้านอาหาร   
     3.3.4 สถานที่จอดรถ   
     3.3.5 สนามกีฬา   
2.4. การบริการระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความปลอดภัย 

(คะแนน 4.22) 
                     2.4.1 การประปา   

2.4.2  การไฟฟ้า   
2.4.3 การจัดการขยะ   
2.4.3  ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย   
2.4.4 การรักษาความปลอดภัย                      

๒. รายงานการดําเนนิการเกีย่วกบัการการประเมินความพงึพอใจของนักศกึษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู้ของหลกัสตูร  ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
- ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ภาพรวมมหาวิทยาลัย  
- ผลประเมินและผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย ระดับวิทยาลัย 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรบัปรุงการดําเนนิการ ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
                 1. มหาวิทยาลยั ร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบได้นําผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจฯ และ
คณะ/หน่วยงานจัดประชุมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการด้านต่างๆ และการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง  

2. วิทยาลัยฯ ได้นําผลการประเมินคุณภาพ มาเป็นข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาระบบการให้บริการด้านต่างๆ เพ่ือสนองตอบต่อ
ความต้องการของผู้รับบริการ โดยคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะในจุดด้อยของการบริการบางจุดเพ่ือนําไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป                      

๖. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
   ตามแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในปี 2558  
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หมวดที่  ๗  สรุปการประเมินหลักสตูร 
 

๑. ความพงึพอใจของนกัศึกษาชั้นปสีดุทา้ยต่อการบรหิารจัดการหลักสตูร (ยังไม่มี สอบถามส่วนกลาง) 
 

๑. เขียนอธบิายระบบและกลไกทีห่ลกัสตูรใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของนกัศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบทีใ่ช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอ่ืนๆ 

    - การดําเนินงาน : จํานวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบรหิารจัดการหลกัสตูร 
 
 
๓. ปญัหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศกึษาต่อการบรหิารจัดการหลักสตูร 
 
 
๔. รายงานผลการปรบัปรุงหรือพฒันาการดําเนนิงานเพือ่แก้ไขปญัหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศกึษา
ต่อการบรหิารจัดการหลกัสตูร   ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 

 
๒. ความพงึพอใจของบณัฑิตต่อการบรหิารจัดการหลักสตูร (ยังไม่มีบณัฑิต) 
 

๑. เขียนอธบิายระบบและกลไกทีห่ลกัสตูรใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของนกัศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบทีใ่ช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอ่ืนๆ 

    - การดําเนินงาน : จํานวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของบณัฑิตการบรหิารจัดการหลกัสตูร 
 
๓. ปญัหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบณัฑิตต่อการบริหารจดัการหลกัสตูร 
 
๔. รายงานผลการปรบัปรุงหรือพฒันาการดําเนนิงานในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
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๓. ความพงึพอใจของนกัศึกษาต่อการบรหิารจัดการหลกัสตูรของนักศึกษาช้ันปีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

๑. เขียนอธบิายระบบและกลไกทีห่ลกัสตูรใช้ในการสํารวจความพึงพอใจของนกัศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบทีใ่ช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอ่ืนๆ 

    - การดําเนินงาน : จํานวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการสํารวจความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการบรหิารจัดการหลกัสตูร 
 
 
๓. ปญัหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศกึษาต่อการบรหิารจัดการหลักสตูร 
 
 
๔. รายงานผลการปรบัปรุงหรือพฒันาการดําเนนิงานเพือ่แก้ไขปญัหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศกึษา
ต่อการบรหิารจัดการหลกัสตูร   ในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. แผนกลยุทธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๔. ความพงึพอใจของอาจารย์ประจาํหลักสตูรต่อการบรหิารจัดการหลกัสตูร 
 
๑. เขียนอธบิายระบบและกลไกทีห่ลกัสตูรใช้ในการสํารวจความพงึพอใจของอาจารย์ประจําหลกัสตูรตอ่การบริหาร
จัดการหลักสูตร  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบทีใ่ช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอ่ืนๆ 

    - การดําเนินงาน : จํานวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการสํารวจความพงึพอใจของอาจารย์ประจําหลกัสตูรตอ่การบริหารจัดการหลักสูตร  
 
๓. ปญัหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของอาจารยป์ระจําหลกัสตูรต่อการบริหารจดัการหลักสตูร  
 
๔. รายงานผลการปรบัปรุงหรือพฒันาการดําเนนิงาน ในปกีารศกึษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยทุธห์รือแนวทางการดาํเนินการในปกีารศกึษา ๒๕๕๘ 
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๕. ผลการดําเนินการของหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เปน็   
ไปตาม
เกณฑ์ 

1.อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

ทางหลักสูตรไดม้ีการจดัประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร
ปีละ 12 ครั้ง เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร 6 คน
ได้เข้าร่วมประชมุร้อยละ 100 จํานวน 7 ครั้ง และ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน ได้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 
83 จํานวน 1 ครั้ง และอาจารย์ประจําหลักสูตร 4 คน 
ได้เข้าร่วมประชมุร้อยละ 67 จํานวน 3 ครั้งและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร 3คน ได้เข้าร่วมประชมุร้อยละ 
50 จํานวน 1 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1 ในภาคเรยีนที่ 2    

/  

2.มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา 

รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ฉบับ 
2554 ได้ผ่านความเห็นชอบจาก สกอ.วันที่ 31 
มีนาคม 2557 และมีหนังสอืประทับตราเพ่ือแจ้งให้
ทราบผลการพิจารณาจากสํานักงานมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา (สกอ.) 

/  

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาค การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาค การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 

/  

4.มีรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ. 5และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา 
หลักสูตรได้กําหนดให้คณาจารย์ผู้สอนจัดทาํรายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ครบทัง้ 83 วิชา ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุด ภาคการศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาและสําเนาเก็บไว้ที่
หลักสูตร 

/  

5.มีรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา   

ทางหลักสูตรมกีารจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
อย่างเรียบร้อยหลังสิ้นสุดปีการศึกษา   

/  

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา  

/  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เปน็   
ไปตาม
เกณฑ์ 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์ 

การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่
แล้ว        

ทางหลักสูตรมกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว โดยมีการเชิญอาจารย์พิเศษมา
บรรยาย และมีการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการ
เรียนโดยผ่านโครงการต่างๆ 
 
 

/  

8.อาจารย์ใหมทุ่กคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

อาจารย์ใหม่จํานวน 1 คนได้รบัการปฐมนิเทศและ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติตนตามภารกิจอย่างครบถ้วน  

/  

9.อาจารย์ประจําทุกคน ได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการไปศึกษา
ดูงาน อบรมและสัมมนา 

อาจารย์ประจํา จํานวน 15 คน โดยทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง ดังน้ี 

1. อ.พัจนภา  วงษาพรหม 

     - ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 
เรื่อง ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในบริบท
ของอาเซียน 

2. อ.นิยม  จันทร์นวล 

     - ประชุมโครงการนําร่องจังหวัดอุบลราชธานี
ปลอดบุหรี่  
     - เข้าร่วมกิจกรรม โครงการศูนย์พ่ีเลี้ยงโครงการ
เพาะพันธ์ุปัญญา มหาวิทยาลัยอุบลฯ 
     - เข้าร่วมโครงการสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไป สถาบันในเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดม
คติไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     - ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานการป้องกัน
ควบคุมโรคแห่งชาติ ประจําปี 2557  
     - เชิญเข้ารว่มประชุมเชิงปฏิบัติการ รายวิชาเพ่ือ
ความเข้าใจและช้ีแจงแนวทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

3.อ.สมเจตน์  ทองดํา 

    - เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในรา่ง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาสิ่งแวดล้อม  
     - เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
สาขาสาธารณสุขศาสตร์  

/  



50 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เปน็   
ไปตาม
เกณฑ์ 

     - เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการ
โครงการโรงเรียนต้บแบบด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม เรือ่ง อาหารปลอดภัยในโรงเรียน  
4. อ.จิราภรณ์   หลาบคํา 

     -เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการ
โครงการโรงเรียนต้บแบบด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม เรือ่ง อาหารปลอดภัยในโรงเรียน  
5.อ.จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา 

- ร่วมกิจกรรมอบรมเพ่ือความมั่นคงคงร่มเกล้าเย็น
ศิระพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพ่ือความม่ันคงรุ่นที่  
6 อ.พลากร  สืบสําราญ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการApplied Clinical 
Statistics Series  

7.อ.ลักษณีย์   บุญขาว  
      -  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการ
วิชาการโครงการโรงเรียนต้บแบบด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เรือ่ง อาหารปลอดภัยใน
โรงเรียน  
     -  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติสําหรับ
งานวิจัย 
     - เข้ารับฟังการบรรยายหลักสูตรพิเศษ เรื่อง 
Industrial Hygiene and Exposure Assessment 
โดย AIHA    
8.อ.ทักษิณ   พิมพ์ภักด์ิ 

- ประชุมคณะอนุกรรมการสง่เสริมการจัดสงัคมด้าน
ผู้สูงอายุ ในคณะกรรมการสง่เสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2557  
- ประชุมโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์
ของปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมกับการเกิดฟันผุในเด็ก
อายุก่อน 3 ขวบ (เด็กปฐมวัย)   
- เข้าร่วมประชุมโครงการนําร่องจังหวัดอุบลราชธานี
ปลอดบุหรี่ ครัง้ที่ 4  
- อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน หลกัสูตร 2 
(สําหรับผู้ไมม่ปีระสบการณ์ประเมินคุณภาพ) 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เปน็   
ไปตาม
เกณฑ์ 

9 .อ.นิตยา   จิตบรรเทิง 

- เพ่ือเข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงาน เป็น
อาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 
หลักสูตรปรญิญาโท สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม วิชา
Phse686 Air Quality Modeling and 
Management ในหัวข้อเรื่อง Application of 
Aermod Modelingบริบทของอาเซียน  
-  เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการ
โครงการโรงเรียนต้บแบบด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม เรือ่ง อาหารปลอดภัยในโรงเรียน 

10.อ.ดร.รพีพรรณ ยงยอด 

- ประชุมวิชาการและความรว่มมือสาธารณสุข
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ครั้งที่ 2 หัวข้อ 
“เริ่มต้นอย่างไร....เมื่อกฎหมายวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชนมีผลบังคับใช้”  
11.อ.ปัณฑิตา สุขุมาลย ์

การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 3 การพัฒนากําลังคนและการ
วิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC 

12.อ.วรารัตน์ สังวะลี 
การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 3 การพัฒนากําลังคนและการ
วิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC 

13. อ.กรกนก พลท้าว 

การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 3 การพัฒนากําลังคนและการ
วิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC 

14.อ.วิลาศ คาํแพงศรี 
การประชุมวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 3 การพัฒนากําลังคนและการ
วิจัยด้านสุขภาพในยุค AEC 

15.ผศ.มินตรา  สาระรักษ์  
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติสําหรับงานวิจัย 

- .อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน หลกัสูตร 2 
(สําหรับผู้ไมม่ปีระสบการณ์ประเมินคุณภาพ)  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เปน็   
ไปตาม
เกณฑ์ 

-ประชุมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ (มคอ.1)      

10.บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

มีการส่งบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งหมด 
1 คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ จํานวน 2  เรื่อง
ดังน้ี 
1.เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่องปัญหาอุปสรรคและ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  
2.เข้าร่วมโครงการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานวิชาการระหว่าง
คณะกับงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กอง
การบริการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1  
 

/  

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 
5 
 

ในปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรได้ประเมินระดับ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของนักศึกษาปี
สุดท้ายของการเรียนในช้ันเรียนพบว่าคะแนนความ
พึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ…… 
จากคะแนน เต็ม 5 เมื่อจําแนกเป็นรายด้านดังน้ีคือ 
ด้านโครงสร้างหลักสูตรเท่ากับ……  ด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลเท่ากับ……  ด้าน
ความรู้ความสารมารถของนักศึกษาบัณฑิต
เท่ากับ…… 

/  

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5 

ในปีการศึกษา 2557 ยังไมม่ีนักศึกษาจบการศึกษา
เลยยังไม่มีการประเมินผู้ใช้บัณฑิต 

  

13.จํานวนรายวิชาที่บูรณาการ/
สอดแทรกเน้ือหาการสร้างเสริมสุขภาพ 
รายวิชาเอก อย่างน้อย 3 รายวิชา 
 

มีรายวิชาที่บูรณาการหรือสอดแทรกเนื้อหาการสร้าง
เสริมสุขภาพ รายวิชาเอก จํานวน 3 รายวิชา ได้แก่ 
สุขภาพจิตชุมชน รายวิชาการสร้างพลังชุมชน และ
รายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 

/  

14.ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของ 

อาจารย์และสิง่สนับสนุนการเรียน ไม่ตํ่า
กว่า 3.51 

จาก 5 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของ 

อาจารย์มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.28    และสิ่ง
สนับสนุนการเรียน เท่ากับ…….    จากคะแนนเต็ม 5  
 

/  
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ตัวบ่งชี ้ ผลการดําเนนิงาน 
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์ 

ไม่เปน็   
ไปตาม
เกณฑ์ 

15.อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการ
ประเมินการสอนรายวิชาที่วิทยาลัยฯ
เปิดสอน อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อภาค
การศึกษา 

อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการประเมินการสอน
รายวิชาที่วิทยาลัยฯเปิดสอน อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อ
ภาคการศึกษา 
 

/  

16.อาจารย์มีการนําผลการประเมินการ
สอนมาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนทุกรายวิชา 

อาจารย์มีการนําผลการประเมินการสอนมาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา  
 

/  

รวมตัวบ่งช้ีในปีน้ี  16  

จํานวนตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการผ่าน
เฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 

 1,2,3,4
,5 

 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5  100  

จํานวนตัวบ่งช้ีในปีน้ีที่ดําเนินการผ่าน  11  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีน้ี  …….  
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หมวดที่  ๘  การเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  
 
๑.  การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวทิยาลยั (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสตูรในช่วง ๒ ปีทีผ่่านมา 

ไม่ม ี
๒.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวทิยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลกัสตูรในชว่ง ๒ ปทีี่ผา่นมา 

ไม่ม ี
๓. ปญัหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลกัสตูร 
ปญัหาอุปสรรคในการบรหิาร

จัดการหลกัสตูร 
ผลกระทบของปญัหาต่อสัมฤทธผิล

ตามวตัถุประสงคข์องหลักสตูร 
แนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาใน

อนาคต 
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หมวดที่  ๙  แผนการดาํเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
๑.  ความกา้วหน้าของการดาํเนนิงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีีผ่่านมา   
 

แผนการดําเนินการ กําหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการดําเนินการ 
สําเร็จ/ไม่สําเร็จ

ตามแผน 

เหตุผลท่ีไม่สามารถ
ดําเนินการได้ 

     
     
     

 
๒.  ข้อเสนอในการพฒันาหลักสตูร 
 ๒.๑  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลกัสตูร  :   
 ๒.๒  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  :   
 ๒.๓  กิจกรรมการพฒันาคณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนนุ  :   

 
๓.  แผนปฏบิตักิารใหม่สาํหรบัปี  

แผนการดําเนินการ กําหนดเวลาที่คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
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วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร....................................ถูกต้อง     เป็นความ
จริงทุกประการ 

 
1. .................................................................... ประธานหลักสูตร วันที่......................... 

         (นางทกัษิณ พิมพ์ภักด์ิ) 
2. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่......................... 

         (นายนิยม จันทณ์นวล) 
3. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่......................... 

         (นายสมเจตน์ ทองดํา) 
4. .................................................................... อาจารย์ประจําหลกัสูตร วันที่......................... 

     (นางสาวจริาภรณ์ หลาบคํา) 
5. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่......................... 

        (นายพลากร สืบสําราญ) 
6. .................................................................... อาจารย์ประจําหลักสูตร วันที่......................... 

        (นางสาวนิตยา จิตบรรเทิง) 

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

              (นายพลากร  สบืสําราญ) 
             ตําแหน่ง  หัวหนา้กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

     วันที่ ..................................................... 
 
              .................................................. 

      (รองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วน สทุธพินิิจธรรม) 
 ตําแหน่ง  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

     วันที่ ..................................................... 
          
 
          ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

              .................................................. 
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์  พงษ์รตัน)์ 

          ตาํแหน่ง รองอธกิารบดฝี่ายวิชาการ  
     วันที่ ..................................................... 


