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05 
แนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  
องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนและ 

องค์ประกอบ 6  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อตัวบ่งชี ้ ชื่อหลักสูตร (คะแนน) 
เคมี 

(วทบ.) 
หน้า สาธารณสุข

ศาสตร์ 
หน้า วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
การอาหาร 

หน้า 

องค์ประกอบ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร       
  5.1.1 การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชา 3 คะแนน 2 3 คะแนน 5 - - 
  5.1.2 การปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ 

  4 คะแนน 8   

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน การสอน 
 5.2.1 การก าหนดผู้สอน -  4 คะแนน 11 -  
 5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจดัท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอน 

-  3 คะแนน 14 -  

 5.2.3 การจัดการเรยีนการสอนในระดับปริญญาตรี ที่
มีการ บูรณาการกับการวิจัย     การบริการวิชาการ 
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

-  4 คะแนน 16 -  

5.3 การประเมินผู้เรียน  
  5.3.1 การประเมินผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

-  3 คะแนน 20   

  5.3.2 การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู้ของ
นักศึกษา 

-  3 คะแนน 22 -  

  5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรยีนการ
สอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6และมคอ.7) 

-  3 คะแนน 23 -  

ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

-  - - -  

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 
 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ -  -  4 คะแนน 26 
แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหลกัสูตร   
 1. กระบวนการในการวางแผนการด าเนินงานของหลักสูตรตลอดปกีารศึกษา  
  2. แบบจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ 3  นักศึกษา  : ตัวบ่งช้ี  3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา : ประเด็น
การประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียนของผู้เรยีน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เข้าถึงโดย 
https://scitech.kpru.ac.th/km/knowledge-management-plan/76-2558 
 

 

เอกสารประกอบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
ในวันพุธ ที่  25 ตลุาคม  2560  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาเซียน  ชั้น 9 อาคาร 14 
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หลักสูตรเคมี  (วทบ.)  
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1    
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

การออกแบบ
หลักสูตรและสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  : จ านวนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง      
พ.ศ. 2559) 1 หลักสูตร 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  : หลักสูตรผ่านการเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยและ สกอ. 
 
ระบบกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาเคมี 
   หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีการ
ออกแบบรายวิชา ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต            
สาขาเคมี โดยมีระบบและกลไก ประกอบด้วย 
   1. แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
   3. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เพ่ือวาง
แผนการออกแบบหลักสูตรใหม่ และยกร่างออกแบบหลักสูตรพร้อมกับปรับสาระ
รายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและการน าไปใช้ในอนาคต โดยมอบหมายให้อาจารย์              
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะรายวิชาเป็นผู้ร่างค าอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาเคมี 
   4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือวิพากษ์หลักสูตร 
   5. น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
   6. น าเสนอสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
   7. น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
   8. น าเสนอ สกอ. เพื่อรับทราบและอนุมัติหลักสูตร 
   9. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพ่ือทบทวนเนื้อหาสาระรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือปรับแผนการสอนให้มีเนื้อหาสาระท่ีทันสมัย 
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
     ผลการด าเนินงานตามระบบกลไกระบบกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาเคมี พบว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2559) หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกระบวนการในข้างต้น โดยมี
ขั้นตอนที่ส าคัญคือ ยกร่างออกแบบหลักสูตรพร้อมกับปรับสาระรายวิชาในหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ยุคปัจจุบันและการน าไปใช้ในอนาคต โดยมอบหมายให้อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะรายวิชาเป็นผู้ร่างค าอธิบายรายวิชาท าให้รายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาเคมี ดังนี้ 
    รศ.ดร.ระมัด โชชัย กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ และเคมีอนินทรีย์ 
    รศ.พรเพ็ญ โชชัย กลุ่มวิชาชีวเคมี 
    ผศ.ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ 
    ผศ.ดร.ปรีชา ปัญญา กลุ่มวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์และเคมีวิเคราะห์ 
    ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร์ กลุ่มวิชาเคมีอินทรีย์ และเคมีทั่วไป 
    อ.ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร กลุ่มวิชาหลักเคมีและความปลอดภัยทางเคมี 
    ผศ.ภาเกล้า ภูมิใหญ่ กลุ่มวิชาเคมีวิเคราะห์และเคมีทั่วไป 
    อ.ราตรี บุมี กลุ่มวิชาเคมีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ส าหรับเคมีและเคมีทั่วไป 
     และมีการปรับสาระบางรายวิชา ได้แก่ รายวิชา เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 1 
สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์  เคมีเชิงฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1  การวิเคราะห์
ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 1 ภาษาอังกฤษส าหรับนักเคมี เคมีอินทรีย์และปฏิบัติการ 2 
เคมีสภาวะแวดล้อมและปฏิบัติการ ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี การสังเคราะห์
สารอินทรีย์ และการน าเอาเทคโนโลยีสะอาด (green technology) มาสอดแทรก 
ตัดรายวิชาเลือกออกบางรายวิชา ได้แก่ เคมีการแพทย์  เคมีศึกษา  เพิ่มรายวิชาใหม่ 
ได้แก่ สหกิจศึกษา ความปลอดภัยทางเคมี  และด าเนินการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประกอบด้วย 
   รศ.ดร.สัมฤทธิ์  โม้พวง  ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ทรงวุฒิภายนอก 
   ผศ.ดร.พิทักษ์  อยู่มี    โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม             
ผู้ทรงวุฒิภายนอก 
   นายพงษ์ศักดิ์  เนื้อไม้   บริษัท 168 เคมิคอล จ ากัด ผู้ใช้บัณฑิต 
   ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร ์ โปรแกรมวิชาเคมี  มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  
น าเสนอหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และ             
สกอ. อนุมัติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559  
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ผลการ
ด าเนินงาน 
(ส าหรับ
การก ากับ
ติดตาม) 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

การประเมินระบบและกลไก/กระบวนการออกแบบหลักสูตร 
     หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันในการประชุมครั้ง 8 วันที่ 22 มีนาคม 2560 
(วท.คม. 5.1.1-1- รายงานการประชุมครั้งที่ 8) เพ่ือทบทวนระบบกลไกระบบกลไก
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาเคมี พบว่า ระบบกลไกดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพท าให้หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ. แต่อย่างไรก็ตามในขั้นตอน
การวิพากษ์หลักสูตรยังขาดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ
และเอกชน เช่น ผู้แทนจากโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา เป็นต้น ดังนั้นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปจึงควรเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตที่
ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน มาเป็นผู้ร่วมวิพากษ์หลักสูตรด้วย ส่วนระบบกลไก
ในประเด็นการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้นๆ ที่ประชุมมีความคิดเห็นว่า รายวิชาส่วนใหญ่มีเนื้อหาทันสมัย แต่อย่างไรก็ตาม 
หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนได้มีแสวงหาความรู้ใหม่ๆหรือพัฒนาตนเองเพ่ือ
น ามาใช้ในจัดการเรียนเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
(วท.คม. 5.1.1-1-รายงานการประชุม เรื่อง ระบบกลไกระบบกลไกการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาเคมี การประชุมครั้งที่ 8 วันที่ 22 มีนาคม 2560)   
หลักสูตรมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
    จากผลการประเมินระบบกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาเคมี
ในประเด็นการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา
นั้นๆ พบว่า รายวิชาส่วนใหญ่มีเนื้อหาทันสมัยแต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรควรส่งเสริม
ให้อาจารย์ผู้สอนได้มีแสวงหาความรู้ใหม่ๆ หรือพัฒนาตนเองเพ่ือน ามาใช้ในจัดการ
เรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ดังนั้น หลักสูตรได้ด าเนินการส่งอาจารย์
ผู้สอนไปอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ใหม่ๆ ที่เก่ียวกับวิชาที่ตนเองสอน โดยให้อาจารย์ไป
น าเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพง เมื่อ
วันที่ 22 ธันวาคม 2559  
(วท.คม.5.1.1-2–การน าเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎก าแพงเพชร วันที่ 22 ธันวาคม 2559)  
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 
5.1.1  
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

5.1.1 การออกแบบ
หลักสูตรและสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตร 
 

ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง 2559) มีการออกแบบรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
สาขาวิชาโดยระบบและกลไกประกอบด้วย 
  1. จัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรเสนอขออนุมัติโครงการ
ตามข้ันตอนของหลักสูตร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ที่จะน ามาให้ส าหรับการปรับปรุง 
หลักสูตร 
  3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการ
ประชุมทบทวนสาระรายวิชาในหลักสูตร 
  4. ด าเนินการร่างหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ.2 โดยเพิ่มสาระ
รายวิชา กิจกรรม โดยยึดตามความต้องการของผู้เรียน และ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
  5. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
  6. ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
  7. จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตร 
  8. เสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของคณะ 
  9. เสนอส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
  10. เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
  11. เสนอสภาวิชาการ 
  12. เสนอสภามหาวิทยาลัย 
  13. เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  14. ประกาศใช้หลักสูตร 
  15. จัดท าการรายละเอียดการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.3) 
และรายละเอียดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
  16. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
  17. สิ้นภาคเรียนรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) 
และรายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
  18. สิ้นปีการศึกษารายงานผลการด าเนินการหลักสูตร (มคอ.7) 
ภายใน 30 วัน 
  19. ประเมินหลักสูตร 
  20. การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 5 ปี/ครั้ง 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

  21. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน
ตามตามกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
  22. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
การด าเนินการตามระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตร 
   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มีการปรับปรุง
หลักสูตร โดยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 (วท.สศ. 5.1.1–1 หลักสูตร
สาธารณสุขศาตร์ ฉบับปรับปรุง 2559) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง 2559) มีการออกแบบรายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชาโดยระบบและกลไกประกอบด้วย 
  1. จัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรเสนอขออนุมัติโครงการ
ตามข้ันตอนของหลักสูตร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือจัดท าร่าง
หลักสูตร ประกอบด้วย 
  2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 5  คน    
 2.2 ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพสาธารณสุขและผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่  
   1) นายแพทย์ศักดิ์ดา  เมืองค า ผู้อ านวยการเรือพระร่วง
คลินิคเวชกรรม  
   2) นายเกรียงศักดิ์  รอดสิน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลนาเชิงคิรี   
   3) นางชนิดาภา  ชัยหัง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสลกบาตร  
 3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการ
ประชุมทบทวนสาระรายวิชาในหลักสูตร  
  4. ด าเนินการร่างหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ.2 โดยเพิ่มสาระ
รายวิชา กิจกรรม โดยยึดตามความต้องการของผู้เรียน และ
ความก้าวหน้าของศาสตร์  โดยร่างให้สอดคล้องกับ ร่าง มคอ .1 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ และข้อก าหนดของ พรบ .วิชาชพี
สาธารณสุข รวมทั้งมีการน าผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมาประกอบการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาต่างๆเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

  5. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  ประกอบด้วย  
      -  รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์  อาจารย์
โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
      -   ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์              
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพละศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       -  นายเอกวุฒิ  แตงดารา สาธารณสุขอ าเภอ อ าเภอโกสัม 
พีนคร จังหวัดก าแพงเพชร   
  6. ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร โดยส่งร่าง มคอ.2 ให้กับ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรทางไปรษณีย์     
  7. จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตร 
  8. เสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของคณะ  ให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 7 เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2559  
  9. เสนอสภาวิชาการ และได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือ
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 4/2559ในวันที่ 
18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559   
  10. เสนอสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการ
ประชุม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 21  เดือนเมษายน พ.ศ. 2559   
  11. เสนอส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อป้องกันการก้าวล่วงหรือซ้ าซ้อนในวิชาชีพ 
ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 และได้รับความเห็นชอบวันที่ 14 เมษายน 
2559  
  12. เสนอสภาการสาธารณสุขชุมชน เห็นชอบหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 และได้รับความเห็นชอบวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2559 

2.   13. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

  การประเมินระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตร 
  หลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อทบทวนระบบกลไกและ
กระบวนการออกแบบหลักสูตร พบว่า ระบบกลไกดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพท าให้หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ. (วท.สศ. 5.1.1–
2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 4 วันที่ 3 มกราคม 2560) 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

5.1.2    
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

5.1.2 การปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์นั้นๆ 
 

ระบบและกลไกการปรับปรุงกระบวนการการปรับปรุงรายวิชาให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  
      หลักสูตรมีระบบและกลไกการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ดังนี้ 
   1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดประชุมทบทวนและ
สังเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา(มคอ.5) และรายงานผล
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  มคอ.6 ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือ
น าผลการทบทวนปัญหา ข้อเสนอแนะ และความทันสมัยของรายวิชา
เพ่ือไปปรับปรุงการเขียนรายละเอียดการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.3)
และรายละเอียดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ปีการศึกษา 
2559 
 2. หลักสูตรมอบหมายภาระการสอนในรายวิชาประจ าปี
การศึกษา 2559 ให้อาจารย์ผู้สอน และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอน
จัดท ารายละเอียดการด าเนินงานของรายวิชา(มคอ.3)และรายละเอียด
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  (มคอ.4)โดยปรับปรุงรายวิชาจาก 
ข้อเสนอแนะของ รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ในปีการศึกษา 
2559 
 3. อาจารย์ผู้สอนน าส่งรายละเอียดการด าเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.3) และรายละเอียดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) แก่
หลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนตาม 
รายละเอียดการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
 4. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประเมินผู้เรียน และจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานรายวิชา(มคอ.5)และรายงานผลการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6)น าส่งหลักสูตร ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา 
 5. จัดท าแนวทางการปรับปรุงสาระรายวิชาเพ่ิมเติมและการ
เรียนการสอนส าหรับปีการศึกษาต่อไป โดยน าข้อเสนอการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการด าเนินงานรายวิชา(มคอ.5)และ
รายงานผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)มาสังเคราะห์เพ่ือ
จัดท าแนวทางการปรับปรุง 
 6. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน
ตามตามกระบวนการการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้นๆน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและ
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

ปรับปรุงกระบวนการการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้นๆ 
การด าเนินการตามระบบและกลไกการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  
    หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการปรับปรุง
รายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์นั้น ๆ ดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. หลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอนน าผลการด าเนินงานรายวิชา 
มคอ. 5 มคอ.6 ในปีการศึกษา 2558 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง
สาระรายวิชาเพ่ิมเติมในการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์นั้นๆ 
 2. หลักสูตรได้จัดให้มีการเพ่ิมเนื้อหาที่ทันสมัยและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ในรายวิชาการบริหารงานสาธารณสุขเพ่ิมเนื้อหา
การเขียนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์(logical  Framework) 
เนื่องจากแหล่งฝึกให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มรูปแบบการเขียนโครงการ
ให้หลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่ในระบบงานสาธารณสุขใช้แบบการเขียน
โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์(logical  Framework)  หลักสูตรจึงเห็น
ควรให้เชิญผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรในงานด้านสาธารณสุขมาสอนเพ่ือ
จะได้มีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึง
เชิญคุณเอกวุฒิ แตงดารา  สาธารณสุขอ าเภอ  อ าเภอโกสัมพีนคร ให้
ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   
 2.  ในรายวิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และรายวิชาเภสัช
สาธารณสุข เห็นว่าปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายจัดให้มีทีม
หมอครอบครัวดูแลสุขภาพประจ าครอบครัว และการบริหารจัดการยา
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หลักสูตรจึงเห็นควรให้เชิญ
บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในงานด้านดังกล่าวมาให้ความรู้กับนักศึกษาท่ี
จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ภาคฤดูร้อน  จึงเชิญ
นายแพทย์ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ หัวหนากลมุภารกิจดานบริการปฐมภูมิ 
โรงพยาบาลก าแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้  ในวันที่ 22- 23 
มีนาคม 2560 
 3.  หลักสูตรพิจารณาเห็นว่า  มีพระราชบัญญัติวิชาชีพ
สาธารณสุข  ที่นักศึกษาจ าเป็นต้องเรียนรู้  หลักสูตรจึงเชิญคุณสุกัญญา 
พงษ์ประภาอ าไพ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ให้ความรู้กับ
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3  ในรายวิชากฎหมายสาธารณสุขนิติเวชวิทยาและ
จริยธรรม ในวันที่ 22 พ.ย. 2559 
การประเมินระบบและกลไกการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ  
 เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วม
ประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ  ของปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยมีมติ
ที่ประชุมว่าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ และให้อาจารย์ผู้สอนติดตาม
ความก้าวหน้าทางด้านสาธารณสุขซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะสุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 (วท.สศ.5.1-2-1 
รายงานการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 2559) 

หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  หลังจากอบรมเพ่ิมเติมความรู้เรื่อง การเขียนแผนและโครงการ
แบบเหตุผลสัมพันธ์ และนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พบว่า จากการนิเทศนักศึกษา พ่ีเลี้ยงจาก 
แหล่งฝึกประสบการณ์ต่างๆ ได้ชื่นชมนักศึกษาท่ีสามารถเขียนแผนและ
โครงการแบบเหตุผลสัมพันธ์ ได้ดีกว่า นักศึกษารุ่นอ่ืนๆ  
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน การสอน 
5.2.1  
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

5.2.1 การก าหนด
ผู้สอน 

ระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน 
     หลักสูตรมีระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน ดังนี้ 

1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพ่ือก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนมี
ความรู้และความช านาญในเนื้อหารายวิชาที่สอนโดยค านึงถึงสาขาวิชา 
ประสบการณ์ท างาน และผลงานวิชาการของผู้สอน  

2. หลักสูตรก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชา 
3. หลักสูตรด าเนินการส่งภาระงานสอนไปยังคณะ เพ่ือจัดท า

ตารางเรียนส าหรับนักศึกษา และตารางสอนส าหรับผู้สอน 
4. หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดท า

รายละเอียดการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดการ
ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  ทุกรายวิชาส่งก่อนเปิดภาค
การศึกษา และท าการชี้แจงให้กับนักศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงเนื้อหาสาระ
ต่างๆ ที่จะท าการเรียนการสอน หรือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในภาค
การศึกษานั้น 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน
ตามกระบวนการการก าหนดผู้สอนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

6. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการการก าหนดผู้สอนในภาคการศึกษาต่อไป 

 
การด าเนินการตามระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน 
    หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน 
โดยมีผลการก าหนดผู้สอนครบถ้วนทุกรายวิชาและมีความเหมาะสม
ตรงตามความเชี่ยวชาญในรายวิชา  

อาจารย ์ สาขาวิชาที่จบ ตัวอย่างรายวิชา 
อ.ราตรี  
โพธิ์ระวัช 

ส.ม.(สาธารณสุข
ศาสตร์) 
วท.บ.  
(วิทยาศาสตร์
สุขภาพ) 

การสาธารณสุขเบื้องต้น 
การสร้างเสริมสุขภาพ  
สังคมวิทยาการสาธารณสุข 
การพัฒนาอนามัยชุมชน  
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 
พฤติกรรมศาสตร์สาธารณสุข 
สัมมนาการสาธารณสุข 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

ผศ.วสุนธรา     
   รตโนภาส  
 

วท.ม.
(สาธารณสุข
ศาสตร์) 
ส.บ. 
วท.บ.(คหกรรม
ศาสตร์) 

โภชนาการสาธารณสุข 
วิทยาการระบาดและการควบคุม
โรค  
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 

รศ.อุมาพร 
    ฉัตร
วิโรจน ์

ศษ.ม.(การ
ส่งเสริมสุขภาพ) 
ประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ 

การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
กายวิภาคและสรีรวิทยา 
อนามัยแม่และเด็ก 
การปฐมพยาบาลและการดูแล
ผู้ป่วยที่บ้าน 

รศ.มัณฑนา   
  จริยรัตน์
ไพศาล 
 

ค.ม. )สุขศึกษา(  
ค.บ.(สุขศึกษา) 
(เกียรตินิยม)
พท.ว. 
พท.ภ.  

การแพทย์ทางเลือกและ
การแพทย์แผนไทย 
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
สาธารณสุข 
การบริหารงานสาธารณสุข 
การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
การวางแผนด าเนินงานและ
ประเมินผลสาธารณสุข 

อ.พิมล
พรรณ   
  ดีเมฆ 

วท.บ.  
(สาธารณสุข
ศาสตร์)  
(เกียรตินิยม) 

อนามัยสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
เภสัชสาธารณสุข 
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
สาธารณสุข 
สารเสพติดและสุขภาพจิตชุมชน 

 จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อ
กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระดับคะแนน
เฉลี่ย ในระดับมากที่สุด (x=̅ 4.67) และการประเมินความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อด้านอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร มีระดับคะแนนเฉลี่ย 
ในระดับมาก (x=̅ 4.59) 
การประเมินระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน  
  เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วม
ประชุมเพ่ือทบทวนระบบและกลไกการก าหนดผู้สอนของปีการศึกษาที่
ผ่านมา โดยมีมติที่ประชุมว่าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดผู้สอนที่
ก าหนดไว้มีความเหมาะสมที่จะใช้ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

     (วท.สศ.5.1-2-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 
2559)  
การปรับปรุงระบบและกลไกการก าหนดผู้สอน  
    จากการประเมินระบบและกลไกการก าหนดผู้สอนซึ่งพบว่ามี
ความเหมาะสม แต่เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านสาธารณสุขที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  หลักสูตรจึงได้สนับสนุนอาจารย์ให้มี
การพัฒนาโดยการเข้าประชุม อบรม สัมมนาอยู่เสมอ และเชิญวิทยากร
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในศาสตร์ต่างๆ มาให้ความรู้เพ่ิมเติม
แก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความรู้และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
หลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
    ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มี
ความสามารถในการบรรยายให้ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาของหลักสูตร ดังนี้ 
   วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น วิชาเภสัชสาธารณสุข วิชา
อนามัยแม่และเด็ก เชิญนายแพทย์ไพรฑูรย์ อ่อนเกต เป็นวิทยากร ให้
ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 22- 23 มีนาคม 2560 
   วิชาการบริหารงานสาธารณสุข เชิญคุณเอกวุฒิ แตงดารา 
สาธารณสุขอ าเภอ อ าเภอโกสัมพีนคร ให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 
    วิชากฎหมายสาธารณสุขนิติเวชวิทยาและจริยธรรม เชิญคุณ
สุกัญญา พงษ์ประภาอ าไพ ให้ความรู้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2559 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 
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5.2.2 การก ากับ 
ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) และ
การจัดการเรียน
การสอน 
 

ระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
     ระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)และการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ หรือรายละเอียดการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
 2. หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน ได้จัดท าแผนการเรียนรู้
หรือรายละเอียดการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียด
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)ทุกรายวิชา โดยผู้สอนต้องมี
จัดท าแผนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องของมาตรฐานผลการเรียนรู้  
(Curriculum Mapping) ตามท่ีหลักสูตรก าหนดในมคอ.2  
 3.อาจารย์ผู้สอนน าส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
มายังหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกรายวิชา 
 4.หลักสูตรมีการตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการ
เรียนรู้  กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ตามที่
หลักสูตรก าหนดใน มคอ.2 ทุกรายวิชา  
 5. เมื่อเปิดภาคการศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนท าการชี้แจงแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ทุกรายวิชา เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาสาระ
ต่างๆที่จะท าการเรียนการสอนหรือการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพในภาค
การศึกษานั้น และให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการเรียนรู้  
 6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการ
ด าเนินงานตามกระบวนการการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน 
 7. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้
(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
การด าเนินงานตามระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอน 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการด าเนินการตามระบบและ
กลไกการก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) ทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียน  
   โดยมีรายวิชาที่จัดท าตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum 
Mapping) ทั้งสิ้น 45 รายวิชา จาก 45 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100.00  
   จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต่อ
กระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีระดับคะแนน
เฉลี่ย ในระดับมากที่สุด (x=̅ 4.69) และการประเมินความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดย
สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาของแต่ละชั้นปี ๆ ละ 2 คน พบว่า รายวิชา
การศึกษาทั่วไปมีมากเกินไป อยากเรียนรู้เรื่องโรคและการรักษา เพ่ือจะ
น าไปใช้ในรายวิชา การพัฒนาอนามัยชุมชน และการสร้างเสริมสุขภาพ  
นักศึกษาต้องการเรียนรู้การท าสื่อสุขศึกษาและการประชาพันธ์  เพื่อจะ
ได้น าความรู้และเทคนิคในการให้สุขศึกษาและการสร้างสร้างสื่อประชา
พันธ์ ไปใช้ในรายวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการฝึกประสบการณ์
ภาคฤดูร้อน 
การประเมินระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน  
การสอน 
    ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมทบทวน
กระบวนการการประเมินระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ .3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียนการสอน พบว่า  ไม่มีปัญหาใดในการก ากับติดตาม  
การปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน 
    หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการการประเมินระบบ
และกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน โดยให้ประธาน
หลักสูตรก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนที่ต้อง
ปรับปรุงในภาคเรียนถัดไป 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 
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5.2.3 การจัดการ
เรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่
มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การ
บริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุ
บ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการ
ประชุมวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจ คือด้านการ
วิจัย การบริการวิชาการและสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

2. หลักสูตรก าหนดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการบูรณาการการ
สอนกับพันธกิจ 

3. อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดรายละเอียดการด าเนินงานรายวิชา 
(มคอ.3) ที่ระบุการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านงานวิจัย 
การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. หลักสูตรด าเนินการที่บูรณาการเรียนการสอนกับพันธกิจด้าน
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยทางหลักสูตรจะมีโครงการ /กิจก รรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยมีนักศึกษาร่วมด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะและความรู้  

5. อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
รายวิชา )มคอ.5(  โดยระบุผลการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธ
กิจ 

6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน
ตามกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมน าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานตามระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินงานตามระบบและ
กลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 โดยผลของการบูรณาการท าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในรายวิชามากขึ้นดังนี้ 
การบูรณาการการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 

รายวิชา 

 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอน 

พันธกิจ 
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ภาคเรียนที่ 1/2559 
วิชาพฤติกรรมศาสตร์
สาธารณสุข 

อ.ราตรี  โพธิ์ระวัช    

วิชาการปฐมพยาบาลและการ
ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 

รศ.อุมาพร  ฉัตร
วิโรจน ์

   

วิชาวิทยาการระบาดและการ
ควบคุมโรค 

ผศ.วสุนธรา  รตโน
ภาส 

   

วิชาสัมมนาสาธารณสุข อ.ราตรี  โพธิ์ระวัช    
วิชาเภสัชสาธารณสุข อ.พิมลพรรณ  ดี

เมฆ 
   

วิชาการแพทย์ทางเลือกและ
การแพทย์แผนไทย 

รศ.มัณฑนา  จริย
รัตน์ไพศาล 

   

ภาคเรียนที่ 2/2559 
วิชาสังคมวิทยาการสาธารณสุข อ.ราตรี  โพธิ์ระวัช    
วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น รศ.อุมาพร  ฉัตร

วิโรจน ์
   

วิชาโภชนาการสาธารณสุข ผศ.วสุนธรา  รตโน
ภาส 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

วิชาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ รศ.มัณฑนา  จริย
รัตน์ไพศาล 

   

 
   1. รายวชิาการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ น าความรู้ที่ได้จากรายรายวิชา
ดังกล่าวไปจัดบริการวิชาการร่วมกับศูนย์การแพทย์ทางเลือก  ให้กับ
ผู้สูงอายุบ้านคลองกลาง  ในระหว่างวันที่  25 – 26 มีนาคม  2560  
และผู้สูงอายุบ้านคลองแม่ลายเหนือจังหวัดก าแพงเพชร  ในระหว่าง
วันที่  15 – 19 มีนาคม 2560 โดยมีฐานการเรียนรู้ เช่น  การตรวจ
ร่างกายเบื้องต้น  การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร การยืดเหยียด
กล้ามเนื้อ  การนวดเพ่ือสุขภาพ     
   2. ในรายวิชาสังคมวิทยาสาธารณสุข ให้นักศึกษาลงชุมชน เพ่ือ
ศึกษาภูมิปัญญาในการดูแลสุขภาพตนเอง และครอบครัว และน า
ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีอื่น ใน
วันที่  8 มีนาคม 2560  ณ โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
  3. ในรายวิชาการพัฒนาอนามัยชุมชน น าความรู้ที่ได้จากรายรายวิชา
ดังกล่าวไปจัดบริการวิชาการ ให้กับผู้สูงอายุบ้านคลองแม่ลายเหนือ ใน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 และประชาชนทั่วไปบ้านนครชุม ในวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2559 

 
 

รายวิชา/โครงการที่
บูรณาการ 

ชื่อผู้สอน 

พันธกิจ 

กา
รวิ

จัย
 

กา
ร

บร
ิกา

ร
วิช

าก
าร

 
ศิล

ปะ
แล

ะ
วัฒ

นธ
รม

 

การดูแลเด็กและ
ผู้สูงอายุ 

รศ.มัณฑนา  
   จริยรัตน์
ไพศาล 

   

สังคมวิทยา
สาธารณสุข 

อ.ราตรี  โพธิ์
ระวัช 

   

การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

รศ.อุมาพร   
   ฉัตรวิโรจน ์

   

การพัฒนาอนามัย
ชุมชน 

อ.ราตรี  โพธิ์
ระวัช 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

การประเมินระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
    เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วม
ประชุมเพ่ือทบทวนระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ของปีการศึกษาที่ผ่านมา โดย
มีมติที่ประชุมว่าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก าหนดผู้สอนที่ก าหนดไว้มี
ความเหมาะสมที่จะใช้ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป  แต่เพ่ือให้มีการ 
บูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจเ พ่ิมมากขึ้น  จึ งควรมี                
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธ
กิจภายในหลักสูตรและหลักสูตรอื่น ๆ 
     (วท.สศ.5.1-2-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 
2559)    
การปรับปรุงระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเข้าร่วม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธ
กิจภายในหลักสูตรและหลักสูตรอื่น ๆ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 

5.3.1 การ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 

ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

 1. หลักสูตรประชุมจดัท าแผนการประเมินผู้เรยีนประจ าภาค
การศึกษา  
 2.  หลักสูตรด าเนนิการประเมินผู้เรียนตามกรอบการประเมิน
ดังนี้ 
  2.1 หลักสูตรได้ก าหนดเกณฑก์ารประเมินโดยการมีสว่น

ร่วมของนักศึกษา   
  2.2 หลักสูตรมีการก าหนดน้ าหนักขององค์ประกอบในการ

ประเมินผลการเรยีนนักศึกษาให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาตามท่ี
ระบุไว้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสขุศาสตร ์
หลักสูตรฉบับปรบัปรุง พ.ศ. 2555 (มคอ.2) และหลักสูตรฉบับปรับปรงุ 
พ.ศ. 2559 (มคอ.2) ปรากฏแผนการจัดการเรยีนรูร้ายวิชา (มคอ.3) ทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 

  2.3 อาจารย์ผูส้อนในแต่ละรายวิชาจะมีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริงซึ่งปรากฏใน
รายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) ซึ่งแต่ในรายวิชาจะมีเกณฑ์ 
และวิธีในการประเมินระบุในแผนการจัดการเรยีนรูร้ายวชิา (มคอ.3) ทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 

  2.4 อาจารย์ผูส้อนมีการพัฒนาตรวจสอบ และปรับปรงุ 
เครื่องมือประเมินนักศึกษาใหเ้หมาะสมกับรายวชิา และผลการเรยีนรู ้
โดยน าผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 มาใช้ปรบัปรุงแผนการ
จัดการเรยีนรูร้ายวชิาปีการศึกษา 2559 (มคอ.3)  
  2.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มีการควบคุมมาตรฐานใน
การประเมินผลการเรยีนนักศึกษาในแต่ละหมู่เรียนของรายวิชาเดียวกัน 
เช่น การใช้อาจารย์ท่านเดียวกัน ข้อสอบ และกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เหมือนกันทุกหมู่เรยีน อีกท้ังมีการน าผลรายงานการด าเนินการ
รายวิชามาทวนสอบในวาระการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  2.6 อาจารย์ผูส้อนมีการแจ้งผลการประเมินต่อนักศึกษา
อย่างชัดเจนทั้งในเรื่องคะแนนต่างๆระหว่างเรียน และผลการให้คะแนน
จากงานที่นักศึกษาน าส่ง ตลอดจนคะแนนการสอบกลางภาค และปลาย
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

ภาค  ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดสอบตามตารางที่
มหาวิทยาลยัก าหนดอย่างชัดเจน จึงส่งผลให้อาจารย์ประจ าวิชามีการ
ก าหนดระยะเวลาในการชี้แจง/ แจ้งผลการเรียนแก่นักศึกษาชัดเจนขึ้น  
  2.7 หลักสูตรได้จัดให้มีการสอบประมวลความรู้ ก่อนที่
นักศึกษาจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข 

 2.8 หลักสูตรได้ท าการประเมินให้สอดคล้องตามประเมิน
ต่างๆ ในมคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

  การด าเนินการตามระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรก าหนดเกณฑ์การประเมินโดยการมีสว่นร่วมของ
นักศึกษา โดยมีการก าหนดน้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินผล
การเรยีนนักศึกษาใหส้อดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา  อาจารย์ผูส้อน
ท าการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  และมีการพัฒนาตรวจสอบ
และปรับปรุงเครื่องมือประเมินนักศึกษาให้เหมาะสมกับรายวิชา และผล
การเรยีนรูโ้ดยน าผลการประเมินจากภาคเรยีนที่ 2558 มาใช้ปรับปรุง
แผนการจัดการเรยีนรูร้ายวชิาในภาคเรียนที่ 2559 (มคอ.3ทุกรายวิชา) 
ทางหลักสตูรมีการน าผลรายงานการด าเนินการรายวิชามาทวนสอบใน
วาระการประชุมอาจารยป์ระจ าหลักสูตร อาจารย์ผูส้อนมีการแจ้งผล
การประเมินต่อนักศึกษาอย่างชัดเจน และมีการสอบประมวลความรู้ 
ก่อนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ฯ(ภาคฤดูร้อน) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
โดยสอบภาคทฤษฎี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  (วท.สศ.5.3-1-1 ภาพ
กิจกรรมการสอบภาคทฤษฏี) สอบปากเปลา่ วนัที่ 3 – 5  มีนาคม 
2560 (วท.สศ.5.3-1-2 ภาพกิจกรรมการสอบปากเปลา่) นักษึกษาชั้นปี
ที่ 4 สอบประมวลความรู้ ก่อนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ฯ โดย
สอบภาคทฤษฎี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 (วท.สศ.5.3-1-3 ภาพ
กิจกรรมการสอบภาคทฤษฏี) สอบปากเปล่า วันที่ 21 – 22 ธันวาคม
2559 (วท.สศ.5.3-1-4 ภาพกิจกรรมการสอบปากเปล่า) 
การประเมินระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา อาจารยป์ระจ าหลักสูตรรว่มประชุม
เพ่ือทบทวนระบบและกลไกการประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของปีการศึกษาที่ผ่านมา โดย
มีมติที่ประชุมว่าแนวปฏิบัติเกีย่วกับการประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติไว้มีความเหมาะสมที่จะใช้ใน
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

ปีการศึกษา 2560 ต่อไป แต่เพ่ือให้นักศึกษาสอบผ่านมากข้ึน หลักสูตร
จึงจัดให้มีการตวิก่อนการสอบภาคทฤษฎ ี
การปรับปรุงระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรมีการปรับปรุงระบบและกลไกการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยจัดให้มี
การติวก่อนการสอบภาคทฤษฎี โดย รศ.อุมาพร  ฉัตรวิโรจน์ เพ่ือให้
นักศึกษาสอบผ่านมากขึ้น  
 

5.3.2  
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5.3.2 การ
ตรวจสอบการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 
 

ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     หลักสูตรมีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยการทวนสอบผลการประเมิน  ดังนี้ 

1. หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็น
คณะกรรมการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  หลักสูตรก าหนด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีการพิจารณา เกณฑ์การให้คะแนน 
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียน (วิธีการตัดเกรด) โดยด าเนินการ
ตรวจสอบรายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

2. คณะกรรมการทวนสอบแจ้งผลการทวนสอบให้กับหลักสูตร
ทราบ 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน
ตามกระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การด าเนินงานตามระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศกึษา 
 หลักสูตรได้มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาโดยมีรายวิชาที่เข้าสู่
กระบวนการทวนสอบทั้งสิ้น  7  รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25 ของ
รายวิชาทั้งหมดในปีการศึกษา 2559 พบว่า เป็นไปตามเกณฑ์ 6 
รายวิชา 
การประเมินระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 
 หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมทบทวนกระบวนการการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า การตรวจสอบ
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไปตามปกติตามเกณฑ์ แต่มี
ข้อเสนอแนะในปีการศึกษาต่อไปว่า ควรมีขั้นตอนของการวิพากษ์
ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ เพ่ือเป็นการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินคุณภาพของนักศึกษา (วท.สศ.5.3-2-1 รายงานการประชุมครั้ง
ที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 2559) 
การปรับปรุงระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 
     หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ประชุมมีมติให้มีการตรวจสอบผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ให้มีการปรับปรุงกระบวนการโดยเพ่ิมเติม
ขั้นตอนการวิพากษ์ข้อสอบ เพ่ือท าการปรับปรุงข้อสอบก่อนน าไปใช้
สอบ โดยเฉพาะข้อสอบปลายภาคเรียน(วท.สศ.5.3-2-1 รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 2 วันที่ 12 ตุลาคม 2559) 

5.3.3 
 0 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 

5.3.3 ก า ร ก า กั บ
การประเ มินการ
จั ดการ เ รี ยนการ
สอนและประเ มิน
หลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและ
ประเมินหลกัสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
     หลักสูตรมีระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจดัการเรยีน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน เพ่ือท าความ
เข้าใจกับอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการด าเนินการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6และมคอ.7) 

2. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินหลักสูตรทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วยด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6)เพ่ือน าเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับรายงานผลการด าเนินการ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกัน
ตรวจสอบผลการประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(Curriculum Mapping) ตามท่ีระบุไว้ในมคอ.3 และ มคอ.4 
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

 5. คณะกรรมการทบทวนการประเมินการจัดการเรียนการสอน
(มคอ.5 และมคอ.6) ด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณารายงาน พร้อม
สรุปผลการการประเมิน แล้วแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน 

6. อาจาย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) และจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) และน าเสนอคณบดีภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการด าเนินงาน
ตามกระบวนการการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5มคอ.6 และมคอ.7) 

8. น าผลการทบทวนการด าเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
การด าเนินงานตามระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจดัการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการด าเนินการตามระบบและ
กลไกการก ากับการประเมินการจัดการเรยีนการสอนและประเมิน
หลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
   หลักสูตรมีการรวบรวมรายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
ครบทุกรายวิชาภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษา ซึง่ทุกรายวิชา
มีการประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.3 
และ มคอ.4 
   หลักสูตรได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) และน าเสนอคณบดภีายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
การประเมินระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจดัการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
   ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการประชุมทบทวน
กระบวนการ การก ากับ และประเมินการจัดการเรยีนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) พบว่า การรายงานผล
การด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) บางรายวิชา ยังมีการรายงานที่ไม่
สมบูรณ์ ขาดเนื้อหาบางส่วน และยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหลักสูตร 
ท าให้ต้องมีการแก้ไข หรือทวงถามข้อมูลซ้ า เช่น ผลการประเมินการ
สอน ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานของ
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

หลักสูตร (มคอ.7) นอกจากนี้หลักสูตรยังพบว่าผู้สอนบางท่านไม่ได้
น าส่งข้อมูลผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้จากผู้สอน จึงต้องมีการทวงถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ท าให้กระบวนการในการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7) มีความล่าช้า 
การปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับการประเมินการจดัการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
     หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการการก ากับการประเมิน
การจัดการเรยีนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) ดังนี้ 

1. ประธานหลักสูตรเสนอให้หลักสูตรท าการชี้แจงกับอาจารย์
ผู้สอนให้ชัดเจนถึงรูปแบบของการรายงานการด าเนินงานรายวิชา 
(มคอ.5) ที่ประชุมมีมติเสนอว่าให้ประธานหลักสูตรมีการน าเสนอในที่
ประชุมคณะถึงการส่งผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ว่า นอกจากมีการน าส่งรายงานไปยังอาจารย์ผู้สอน
แล้ว ควรมีการรายงานผลโดยตรงมายังหลักสูตรด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้
ข้อมูลการประเมินสูญหายและจะท าให้หลักสูตรสามารถรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรองค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1.1 ระบบการ
ด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

6.1.1 ระบบการ
ด าเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     หลักสูตรมีการจัดอาจารย์ ให้มีส่วนร่วมในการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
    หลักสูตรมีระบบในการด าเนินงานที่ดี เพ่ือการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 
ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     หลักสูตรมีระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้   
1. คณะกรรมการมีการประชุมหลักสูตรเพ่ือส ารวจสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา รวมถึง
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์  ต ารา/หนังสือ วัสดุ 
สารเคมี ครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาก่อน
เปิดภาคเรียนที่ 1 มีด าเนินการวางแผนจัดหาดังนี้ 

1.1 หากเป็นวัสดุ จะด าเนินการจัดซื้อจ้างผ่านงบประมาณ
วัสดุของหลักสูตร 

1.2 หากเป็นครุภัณฑ์ จะด าเนินการมอบหมายตัวแทน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการประสานคณะกรรมการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือด าเนินการจัดหา 

1.3 หากหลักสูตรพบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใดๆ ขัดข้อง 
ไม่สามารถใช้การได้ จะท าการแจ้งตัวแทนอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เพ่ือประสานให้คณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทราบต่อไป เพ่ือด าเนินการแก้ไข  
2. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการจัดล าดับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่จ าเป็น  
3. คณะกรรมการร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่จ าเป็น  
4. คณะกรรมการร่วมกันจัดท าและปรับปรุงแนวปฏิบัติการใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็นก่อนเปิด
ภาคเรียน   
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5. คณะกรรมการจัดประชุมวางแผนการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ที่ ใช้
สนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็น  
6. หลักสูตร มีการจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้
พบปะ สังสรรค์สนทนาหรือท างานร่วมกันมีการดูแล รักษา
สภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
การด าเนินการตามระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยมีการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ในปี
การศึกษา 2559 โดยหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์แต่ละท่าน
ส ารวจว่าในเทอมนี้ต้องการใช้วัสดุหรือสารเคมีตัวใดเพ่ิมเติมบ้าง ซึ่ง
อาจารย์แต่ละท่านได้แจ้งว่าใช้บทปฏิบัติการเดิมท าให้ไม่จ าเป็นต้อง
ซื้อสารเคมีเพ่ิม ยกเว้นในรายวิชา เคมีอาหาร การวิเคราะห์อาหาร
และการวิเคราะห์เชิงเคมีด้วยเครื่องมือ ที่มีสารเคมีบางชนิดที่เหลือ
น้อยและมีความจ าเป็นต้องใช้ จึงได้มีการจัดซื้อโดยใช้งบประมาณ
วัสดุฝึกของหลักสูตร เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษาสามารถใช้
เพ่ือการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ หลักสูตรได้จัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทางกายภาพ โดยก าหนด
คุณลักษณะครุภัณฑ์และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เช่น เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และเครื่องวัด
ความหนืด เพ ื่อสน ับสน ุนการจ ัดการเร ียนการสอนและงานวิจัย 
(วท.วทอ. 6.1.1-1, วท.วทอ. 6.1.1-2, วท.วทอ. 6.1.1-3) 
2. หลักสูตรตรวจสอบความพรอมของส ิ่งสน ับสน ุนการเร ียนรแูละส ิ่ง
สน ับสน ุนทางกายภาพทีจ่  าเปนกอนเปดภาคการศ ึกษา รวมถึงการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  โดยมอบหมายให้ อาจารย์
จัดหาหรือจัดท าคู่มือของเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ได้
มอบหมายให้อาจารย์เอนก  หาลี เป็นผู้ก าหนดลักษณะครุภัณฑ์ของ
เครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และเครื่องวัดความหนืด (วท.วทอ. 
6.1.1-4, วท.วทอ. 6.1.1-5) 
3. หลักสูตรจ ัดท  าแนวปฏ ิบัต ิการใชส ิ่งสน ับสน ุนการเรียนรู โดย
หลักสูตรได้ก าหนดให้มีอาจารย์ประจ าห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์พร้อมกับจัดท าคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ และส ิ่ง
สน ับสน ุนทางกายภาพทีจ่  าเปน โดยมอบหมายให้อาจารย์เอนก หาลี 
เป็นผู้จัดท าคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการซึ่งทาง อาจารย์เอนก หาลี 
แจ้งว่ามีการจัดท าคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการในรายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเรียนในชั้นปีที่ 2 นอกจากนี้มอบหมายให้
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อาจารย์ เอนก หาลี ปรับปรุงคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ทั่วไปและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงได้แก่ AAS HPLC และ GC เป็น
ต้น (วท.วทอ. 6.1.1-6,วท.วทอ. 6.1.1-7)  
4. มหาวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ถึงความเพียงพอและความเหมาะสม
เพ่ือใช้ในการเร ียนรู้จากนักศึกษาโดยมีการประเมินสิ่งสนับสนุน
ออนไลน์โดยนักศึกษา จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ภาพรวม) มีระดับคะแนนเฉลี่ย ในระดับ
ดี (x=̅ 4.46) (วท.วทอ. 6.1.1-8)  
5. หลักสูตรมีการจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้
พบปะ สังสรรค์สนทนาหรือท างานร่วมกันมีการดูแล รักษา
สภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (วท.วทอ. 6.1.1-
9)       
การประเมินระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการร่วมประชุมเพ่ือ
สอบถามปัญหาหรือปรึกษาแนวทางสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยมีมติท่ีประชุมว่าแนวปฏิบัติของโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีแนวปฏิบัติที่ดีอยู่แล้ว
และเหมาะสมที่จะใช้ต่อในปีการศึกษา 2560 ต่อไป (วท.วทอ.6.1.1-
10) 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อคุณภาพ
และปริมาณของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยของ
อาจารย์เท่ากับ 4.10 และคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาเท่ากับ 4.46 ซ่ึง
จัดอยู่ในระดับดี (วท.วทอ. 6.1.1-8) 
การปรับปรุงระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. น าผลการประเมินระบบและกลไกเรื่องการจัดหาครุภัณฑ์ (เครื่อง
ท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งและเครื่องวัดความหนืด) ซึ่งทางหลักสูตร
ไม่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 แต่ทางหลักสูตรได้ทบทวน
และประเมินแล้วว่าเครื่องมือดังกล่าวมีความส าคัญและจ าเป็นต้องใช้
ในการเรียนการสอนจึงได้มีการเสนอขอจัดซื้อเครื่องท าแห้งแบบ
สุญญากาศอีกครั้งในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป (วท.วทอ. 6.1.1-11, 
วท.วทอ. 6.1.1-12)  
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2. มีการจัดท าคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการในรายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเรียนในชั้นปีที่ 2 นอกจากนี้มอบหมายให้
อาจารย์ เอนก หาลี ปรับปรุงคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง
ได้แก่ AAS HPLC และ GC เป็นต้น (วท.วทอ. 6.1.1-13, วท.วทอ. 
6.1.1-14)   

6.1.2 จ านวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

6.1.2 จ านวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 

เป้าหมายของหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     จ านวนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความพร้อมและอยู่ในสภาพที่ใช้ได้
ส าหรับการเรียนการสอนและงานวิจัย 
 
ระบบและกลไกในการจัดการจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดการจ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ดังนี้   
1. คณะกรรมการมีการประชุมหลักสูตรเพ่ือส ารวจจ านวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนแต่ละ
รายวิชา รวมถึงจ านวนทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น  วัสดุ 
อุปกรณ์ สารเคมี ครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาก่อนเปิด
ภาคเรียนที่ 1 มีด าเนินการวางแผนจัดหาดังนี้ 

1.1 หากเป็นวัสดุ จะด าเนินการจัดซื้อจ้างผ่านงบประมาณวัสดุ
ของหลักสูตร 

1.2 หากเป็นครุภัณฑ์ จะด าเนินการมอบหมายตัวแทน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ด าเนินการประสานคณะกรรมการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือด าเนินการจัดหา 

1.3 หากหลักสูตรพบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใดๆ ขัดข้อง 
ไม่สามารถใช้การได้ จะท าการแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ เพ่ือประสาน
และด าเนินการแก้ไขต่อไป  
2. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการจัดล าดับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่จ าเป็น  
3. คณะกรรมการร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้มีจ านวนที่เพียงพอต่อการใช้งาน 
4. คณะกรรมการจัดประชุมเรื่องการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอน 
การด าเนินการตามระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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 1. หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการจัดการจ านวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  โดยมีการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
มหาวิทยาลัยจัดให้ ในปีการศึกษา 2559 พบว่า หลักสูตรมีความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุ สารเคมี และครุภัณฑ์ที่
ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการท าปฏิบัติการเพ่ิมเติมเช่น 
เคมีอาหาร การวิเคราะห์อาหารและการวิเคราะห์เชิงเคมีด้วย
เครื่องมือ เป็นต้น ที่สารเคมีได้เหลือน้องลง จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ 
ด้วยงบประมาณวัสดุฝึกของหลักสูตรในการจัดซื้อ เพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอน และนักศึกษาสามารถใช้เ พ่ือการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ หลักสูตรได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่ง
สนับสนุนทางกายภาพ โดยก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์และจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่องท าแห้ง
แบบแช่เยือกแข็ง และเครื่องวัดความหนืด เพ ื่อสน ับสน ุนการจ ัดการ
เร ียนการสอนและงานวิจัย (วท.วทอ. 6.1.2-1, วท.วทอ. 6.1.2-2) 
2. หลักสูตรตรวจสอบความพรอมของส ิ่งสน ับสน ุนการเร ียนรแูละส ิ่ง
สน ับสน ุนทางกายภาพทีจ่  าเปนกอนเปดภาคการศ ึกษา รวมถึงการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  โดยมอบหมายให้  อ. เอนก 
หาลี เป็นคนเก็บรวบรมบันทึกการใช้วัสดุ สารเคมี และ ครุภัณฑ์และ
ส ารวจความพร้อมของครุภัณฑ์ (วท.วทอ. 6.1.2-3) 
3. หลักสูตรแจ้งข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และส ิ่งสน ับสน ุนทาง
กายภาพทีจ่  าเป็นกายภาพแก่คณะฯ เพื่อน าส่งข้อมูลแก่มหาวิทยาลัย 
(วท.วทอ. 6.1.2.4) 
การประเมินระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการร่วมประชุมเพ่ือ
สอบถามปัญหาหรือปรึกษาแนวทางสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยมีมติท่ีประชุมว่าแนวปฏิบัติของโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีแนวปฏิบัติที่ดีอยู่แล้ว
และเหมาะสมที่จะใช้ต่อในปีการศึกษา 2560 ต่อไป (วท.วทอ.6.1.2-
5) และเม่ือประเมินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 2559 
พบว่า ทางหลักสูตรไม่ได้รับการจัดสรรเครื่องท าแห้งแบบแช่เยือก
แข็ง จึงมีมติให้ คงความต้องการการใช้เครื่องท าแห้งแบบแช่เยือก
แข็ง และขอรับการจัดสรรในปีต่อไป 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อคุณภาพ
และจ านวนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของอาจารย์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนระดับความพึงพอใจของ
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นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี (วท.วทอ. 
6.1.2-6)  
การปรับปรุงระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. น าผลการประเมินระบบและกลไกเรื่องการจัดหาครุภัณฑ์ (เครื่อง
ท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง และเครื่องวัดความหนืด) ซึ่งทางหลักสูตร
ไม่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2559 แต่ทางหลักสูตรได้ทบทวน
และประเมินแล้วว่าเครื่องมือดังกล่าวมีความส าคัญและจ าเป็นต้องใช้
ในการเรียนการสอนจึงได้มีการเสนอขอจัดซื้อเครื่องท าแห้งแบบ
สุญญากาศอีกครั้งในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งท าให้หลักสูตรได้รับการ
จัดสรรเครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็งในปีงบประมาณ 2560 
(วท.วทอ. 6.1.2-7)   

6.1.3 กระบวน การ
ปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
   0 
   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
 

6.1.3 กระบวน การ
ปรับปรุงตามผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

เป้าหมายของหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีการปรับปรุง 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
     มีกระบวนการที่ดีในการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
ระบบและกลไกการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
     หลักสูตรมีระบบและกลไกการปรับปรุงตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้   
1. คณะกรรมการมีการประชุมหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เพ่ือน าไปสู่การวางแผนปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์มากยิ่งขึ้น  
2. คณะกรรมการร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่จ าเป็น  
3. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการจัดล าดับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่จ าเป็น 
การด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 1. หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากการส ารวจ
ความต้องการจากนักศึกษาและอาจารย์พบว่า มีความต้องการเครื่อง
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ท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เพ ื่อสน ับสน ุนการจ ัดการเร ียนการสอนและ
งานวิจัย จึงได้มีการก าหนดครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ 2560 เป็น
เครื่องท าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (วท.วทอ. 6.1.3-1, วท.วทอ. 6.1.3-
2) 
2. หลักสูตรจ ัดท  าแนวปฏ ิบัต ิการใชส ิ่งสน ับสน ุนการเรียนรู เพราะ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์บางเครื่องมีคู่มือการใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อน
เข้าใจยาก โดยหลักสูตรได้ก าหนดอาจารย์ประจ าห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์พร้อมกับจัดท าคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ โดย
มอบหมายให้ อาจารย์เอนก หาลีเป็นผู้จัดท าคู่มือการใช้
ห้องปฏิบัติการซึ่งทาง อาจารย์เอนก หาลี แจ้งว่ามีการจัดท าคู่มือ
การใช้ห้องปฏิบัติการในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ซึ่งเรียนในชั้นปีที่ 2 นอกจากนี้มอบหมายให้อาจารย์ เอนก หาลี 
ปรับปรุงคู่มือการใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงได้แก่ AAS HPLC 
และ GC เป็นต้น (วท.วทอ. 6.1.3-3, วท.วทอ. 6.1.3-4)  
 
การประเมินการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการร่วมประชุมเพ่ือ
สอบถามปัญหาหรือปรึกษาแนวทางสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา โดยมีมติท่ีประชุมว่าแนวปฏิบัติของโปรแกรม
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมีแนวปฏิบัติที่ดีอยู่แล้ว
และเหมาะสมที่จะใช้ต่อในปีการศึกษา 2559 ต่อไป (วท.วทอ.6.1.3-
5) 
2. ผลส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาทีมีต่อคุณภาพ
และปริมาณของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ระดับความพึงพอใจ
ของอาจารย์มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ส่วนระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี (วท.วทอ. 
6.1.3-6) 4.10 
การปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มาปรับปรุงโดยจากข้อเสนอแนะพบว่า เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์บางเครื่องมีคู่มือการใช้งานที่ค่อนข้างซับซ้อนเข้าใจ
ยาก เช่น คู่มือการใช้งานเครื่อง HPLC หลักสูตรจึงได้มอบหมายให้ 
อาจารย์เอนก หาลีเป็นผู้ปรับปรุงคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการและคู่มือ
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การใช้งานเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงได้แก่ AAS HPLC และ GC เป็น
ต้น เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (วท.วทอ. 
6.1.3-7)  

ผลการประเมินตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 
 0 

   1 
   2 
   3 
   4 
   5 
รายการหลักฐาน 
วท.วทอ. 6.1.1-1 รายงานการประชุมเรื่องการ ส ารวจความต้องการด้านครุภัณฑ์ประจ าปี 2559 ครั้งที่ 1 26/5/59  
วท.วทอ. 6.1.1-2 รายงานการประชุมเรื่องการ จัดล าดับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนแต่

ละรายวิชาของอาจารย์แต่ละท่านก่อนเปิดภาคการศึกษามติ ครั้งที่ 1 26/5/59  
วท.วทอ. 6.1.1-3 รายงานการประชุมเรื่องการท าแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 26/5/59  
วท.วทอ. 6.1.1-4 รายงานการประชุมเรื่องมอบหมาย ผู้ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์จัดท าคู่มือการใช้เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ทั่วไปและเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ครั้งที่ 1 26/5/59  
วท.วทอ. 6.1.1-5 รายงานการประชุมเรื่อง วางแผนการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ท่ีใช้สนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทาง

กายภาพท่ีจ าเป็น ครั้งที่ 1 26/5/59  
วท.วทอ. 6.1.1-6 ประกาศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เป็นครุภัณฑ์ของโปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วท.วทอ. 6.1.1-7 รายงานการประชุมเรื่อง วางแผนการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ท่ีใช้สนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุน

ทางกายภาพที่จ าเป็น ครั้งที่ 1 26/5/59 
วท.วทอ. 6.1.1-8 รายงานประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา 2559 
วท.วทอ. 6.1.1-9 ภาพถ่ายห้องพักนักศึกษาและกิจกรรมของนักศึกษา 
วท.วทอ. 6.1.1-10 รายงานการประชุมเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาและการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงวิธีการ

ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้กับการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมต่อภาคการศึกษาหน้า
ต่อไป ครั้งที่ 6 5/5/60  

วท.วทอ. 6.1.1-11 รายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2560 
วท.วทอ. 6.1.1-12 ภาพถ่ายเครื่องท าแห้งแบแช่เยือกแข็งและเครื่องวัดความหนืด 
วท.วทอ. 6.1.1-13 คู่มือบทปฏิบัติการรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วท.วทอ. 6.1.1-14 คู่มือการใช้งานเครื่อง HPLC 
วท.วทอ. 6.1.2-1 รายการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ หรือใบเสร็จจากการจัดซื้อวัสดุและสารเคมีต่างๆ 
วท.วทอ. 6.1.2-2 รายละเอียด คุณลักษณะ ครุภัณฑ์ ประจ าปี 2560  
วท.วทอ. 6.1.2-3 บันทึกการใช้วัสดุ สารเคมี และ ครุภัณฑ์และส ารวจความพร้อมของครุภัณฑ์ 

https://scitechqa.kpru.ac.th/docsar/viewdocs.php?docs=7577
https://scitechqa.kpru.ac.th/docsar/viewdocs.php?docs=7577
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ผลการด าเนินงาน 
(ส าหรับการก ากับ

ติดตาม) 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินการ 

วท.วทอ. 6.1.2-4 แบบบันทึกรายการครุภัณฑ์ ประจ าปี 2559 ของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

วท.วทอ. 6.1.2-5 รายงานการประชุมเรื่องแนวปฏิบัติด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ครั้งที่ 6 5/5/60  
วท.วทอ. 6.1.2-6 รายงานประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา 2559 
วท.วทอ. 6.1.2-7 ภาพถ่ายเครื่องท าแห้งแบแช่เยือกแข็งและเครื่องวัดความหนืด 
วท.วทอ. 6.1.-3-1 รายงานการประชุมเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาและการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงวิธีการ

ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้กับการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมต่อภาคการศึกษาหน้า
ต่อไป ครั้งที่ 6 5/5/60  

วท.วทอ. 6.1.3-2 รายละเอียดครุภัณฑ์ ปี 2559 
วท.วทอ. 6.1.3-3 คู่มือบทปฏิบัติการรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วท.วทอ. 6.1.3-4 คู่มือการใช้งานเครื่อง HPLC 
วท.วทอ. 6.1.-3-5 รายงานการประชุมเรื่องแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาและการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมถึงวิธีการ

ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้กับการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมต่อภาคการศึกษาหน้า
ต่อไป ครั้งที่ 6 5/5/60  

วท.วทอ. 6.1.3-6 รายงานประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา 2559 
วท.วทอ. 6.1.3-7 รายงานการประชุมเรื่อง การปรับปรุงคู่มือการใช้งานเครื่อง HPLC เพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 

 
 


