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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงคเพื่อ 1) ศึก ษาสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาและการสง เสริม
สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ 2) ศึกษาความพึง
พอใจของบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2556-2559
จํานวน 47 คน ไดมาโดยการสุมอยางงายเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบสํารวจสมรรถนะของบัณฑิตและ
ความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของหลักสูตร วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา 1) บัณฑิตมีสมรรถนะเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติครอบคลุม
ตามผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน อยูในระดับมาก และ 2) บัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพของหลักสูตรทั้งใน
ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตรโดยเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: สมรรถนะของบัณฑิตความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร สุขศึกษาการสงเสริมสุขภาพ
Abstract
This research was aimed to 1) study graduates’ competency of Health Education and
Health Promotion, Chiang Mai University based on Thai Qualifications Framework for Higher
Education (TQF), and 2) study graduates’ satisfaction towards the quality of curriculum in
Bachelor’s Degree of Education in Health Education and Health Promotion Program, Chiang
Mai University. Sample was 47graduates who finished their studies in academic year20132016. They were chosen by simple random sampling. Research tool was a survey form of
graduates’ competency based on TQF and graduates’ satisfaction towards the quality of
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curriculum. Means and standard deviations were used to analyze data. The research findings
showed that 1) graduates had competency in accordance with TQF in 6 indicators at a high
level, and 2) graduates were satisfied with the quality of curriculum including input, process,
and output at a high level.
Keywords: Graduates’ Competency,Satisfaction, Quality of Curriculum, Health Education,
Health Promotion
บทนํา
สาขาวิช าสุ ข ศึก ษาเป น สาขาวิ ช าในสั ง กัด ภาควิช าอาชี ว ศึ ก ษาและการส ง เสริ ม สุ ข ภาวะ คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยใหม ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สุขศึกษาและการสงเสริม
สุขภาพ(หลัก สูตร พ.ศ. 2552) เปนหลัก สูตร 5 ป สอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยมีปรัชญาของหลักสูตรคือ “การพัฒนา มนุษย สังคม และสิ่งแวดลอมอยางผสมผสานกลมกลืน
เพื่อการอยูรวมกันอยางมีความสุขบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและจริยธรรมของแตละสังคมจะเกิดขึ้นไดโดยผาน
กระบวนการทางการศึก ษา อยางไรก็ตาม กอนที่จ ะใหการศึกษาดานอื่นๆ แกเด็ก นั้น สมควรตองใหเด็ก มี
สุขภาพดีเสียกอน หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ มุงผลิตบัณฑิตมี
คุณภาพ เกง ดี และมีความสุข เปนตัวแบบที่ดีดานสุขภาพ มีความรูความสามารถในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรูดายสุขภาพ การจัดสิ่งแวดลอมทางกายภาพและสังคม เพื่อการสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษา ตลอดจน
การพัฒนาทักษะชีวิตแกผูเรียนใหมีสุขภาพสมบูรณเต็มตามศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข โดยใชกระบวนการมีสวนรวมระหวางสถานศึกษา ครอบครัว สถาบันศาสนา และชุมชน” และมี
วัตถุประสงคของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่1) มีความรูค วามสามารถในการจัดการเรียนรูดานสุขภาพและ
การสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษาตามความแตกตางของผูเรียนไดอยางเหมาะสม2)มีทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ เปนตัวแบบที่ดีดานสุขภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการความรูดานสุขภาพสมัยใหม
ภูมิปญญาทองถิ่นตามสภาพบริบทสังคมเพื่อจัดการเรียนรูดานสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพในสถานศึกษาได
อยางเหมาะสม และ3) สามารถนําความรูดานสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพไปปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน อยางสรางสรรคและมีประสิทธิภาพ โดยการสรางความรวมมือระหวางองคกร
และสาขาวิชาตางๆ ในการสนับสนุนใหสถานศึกษาและชุมชนมีการจัดการสิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้ออํานวยตอสุขภาพของผูเรียนตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม
หลัก สูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึก ษาและการสงเสริมสุขภาพ (หลักสูตร พ.ศ. 2552)
เปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2552-2554 รวมจํานวน 3 รุน มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 53 คนแตดวย
ขอจํากัดบางประการ ทางสาขาวิชาจึงไดหยุดรับนักศึกษาและปดหลักสูตรลง ซึ่งในปการศึกษา 2562 นี้ ทาง
สาขามีความพรอมในการดําเนินการเพื่อเปดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตขึ้นใหมอีกครั้ง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงานและผูใชบัณฑิต ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึก ษาสมรรถนะของบัณฑิต ที่สําเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ครอบคลุมในผลการเรียนรู 6
ดาน ประกอบดวย 1) ดา นคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทัก ษะทางป ญ ญา 4) ดานทัก ษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ดานทักษะการจัดการเรียนรูเพื่อพิจารณาถึงประสิทธิผลของหลักสูตรที่ผานมา
โดยใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาประเมินตนเอง (Self-evaluation) นอกจากนั้นสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษาไดกําหนดเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีตัวบงชี้5.4 ของผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร (Key Performance Indicators) ใหมีการประเมินระดับความพึงพอใจของบัณฑิตจบ
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร โดยตองมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 เพื่อสะทอนถึงคุณภาพ
ของหลักสูตรในมุมมองของผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรงจากหลักสูตร (สมเกียรติ อินทสิงห และคณะ, 2561)
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรดวย โดยพิจารณาทั้งใน
ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร เพื่อที่จะไดนําขอมูลทั้งหมดมาประมวลและสะทอน
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของหลักสูตร อันจะนําไปสูก ารปรับ ปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒ นา
หลักสูตรของสาขาวิชาสุขศึกษาเปนหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562ใหมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของบัณฑิตสาขาวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุข
ศึกษาและการสงเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประโยชนที่ไดรับ
1. ไดขอมูลที่เปนประโยชนในการนํามาปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยเฉพาะการกําหนดผลการเรียนรูในแตละรายวิชาใหสามารถสะทอนคุณภาพของ
บัณฑิตอยางแทจริง
2. ไดท ราบถึง จุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒ นาในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหมทั้งในดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตของหลักสูตร
นิยามศัพทเฉพาะ
1. สมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หมายถึง ระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติหรือการแสดงออกของบัณฑิตตามผลการเรียนรู 6 ดาน อิงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ที่ร ะบุไวใน มคอ.2 ของหลัก สูตร ประกอบดวย 1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธร ะหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ดาน
ทักษะการจัดการเรียนรู
2. ความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของหลักสูตร หมายถึง ระดับของความชื่นชม พอใจ ยินดี และ
เห็นชอบของบัณฑิตที่มีตอผลการดําเนินของหลักสูตรเกี่ยวกับ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตของ
หลักสูตร
3. หลักสูตร หมายถึง หลัก สูตรศึก ษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการสง เสริม สุขภาพ
(หลักสูตรพ.ศ. 2552) สังกัดคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4.บัณฑิต หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการ
สงเสริมสุขภาพ (หลักสูตรพ.ศ. 2552) ซึ่งสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา2556-2559 จํานวน 53 คน
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตประชากรที่และกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุข
ศึก ษาและการสง เสริมสุขภาพ (หลักสูตรพ.ศ. 2552) คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมซึ่ง สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษา2556-2559 จํานวน 53 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ บัณฑิต จํานวน 47คน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple random
sampling)คํานวณจากตารางสําเร็จรูปกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Krejcie& Morgan (1970) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน ±5% จากประชากรทั้งหมด 53 คน
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยเนนศึกษาใน 2 ประเด็นหลักคือ สมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ครอบคลุมผลการเรียนรู 6 ดาน ที่ระบุไวใน มคอ.2 ของหลักสูตร และความ
พึง พอใจของบัณฑิ ตที่มี ตอคุ ณภาพของหลั ก สูต ร โดยอิ ง ตามตัว บง ชี้ 5.4ของเกณฑก ารประกั นคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560)
วิธดี ําเนินการวิจัย
เครื่องที่ใชในการวิจัย
เครื่องที่ใชในการวิจัย คือ แบบสํารวจสมรรถนะของบัณฑิตและความพึง พอใจที่มีตอคุณภาพของ
หลักสูตร ประกอบดวยรายการขอคําถาม 4 ตอน ใหบัณฑิตประเมินตนเอง (Self-evaluation) และประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม ไดแก
ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสํารวจ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-list)
และแบบเติมคํา
ตอนที่ 2 เปนรายการประเมิน สมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับ อุดมศึก ษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ครอบคลุมผลการเรียนรู 6 ดาน ที่ระบุไวใน มคอ.2 ของหลักสูตร มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)
ตอนที่ 3 เปนรายการประเมินคุณภาพของหลักสูตรเกี่ยวกับปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต
ของหลักสูตร มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ตอนที่ 4 เปนความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะตอหลักสูตร มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด
ซึ่งแบบสํารวจนี้ผานการตรวจหาคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญใน
ดานการวิจัยและประเมินผลการศึกษา จํานวน 2 ทาน ผูเชี่ยวชาญในดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 1
ทา น และผู เ ชี่ย วชาญในด านการสอนสุ ขศึ ก ษา จํา นวน 2 ทา น พิ จ ารณาเกี่ย วกับ ความตรงเชิ ง เนื้อ หา
(Content validity) พบวามีดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) รายขอตั้งแต
0.80-1.00 ถือวานํามาใชได (ฤตินันทสมุทรทัย, 2558)และมีคาความเชื่อมั่น (α) เทากับ 0.89
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ในชวงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูล การประเมินตนเองของบัณฑิ ต เกี่ยวกับ สมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่ครอบคลุมผลการเรียนรู 6 ดาน และความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของ
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หลักสูตร ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ย
ไปแปลความหมายตามเกณฑการแปลผล ดังนี้ (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558)
คาเฉลี่ยเทากับ 4.50 – 5.00 หมายถึง มากทีส่ ุด (Very high)
คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก (High)
คาเฉลี่ยเทากับ 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง (Moderate)
คาเฉลี่ยเทากับ 1.50 – 2.49 หมายถึง นอย (Low)
คาเฉลี่ยเทากับ 1.00 – 1.49 หมายถึง นอยที่สุด (Very low)
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมี
รายการประเมินสมรรถนะครอบคลุมตามผลการเรียนรู 6 ดาน ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการประเมินตนเองของ
บัณฑิต พบวา โดยภาพรวมบัณฑิตมีสมรรถนะเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยู
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.31) โดยดานคุณธรรมจริยธรรมมีผลการประเมินสูงสุด (คาเฉลี่ย =4.69) รองลงมา
คือ ดานความรูและดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยเทากัน (คาเฉลี่ย
=4.34) ดานทัก ษะทางปญญา (คาเฉลี่ย = 4.29)ดานทักษะการวิเ คราะหเ ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ(คาเฉลี่ย = 4.21)และดานทักษะการจัดการเรียนรู(คาเฉลี่ย = 3.99)ตามลําดับ แสดงผล
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลสมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการเรียนรู
1. ดานคุณธรรมจริยธรรม
2. ดานความรู
3. ดานทักษะทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ดานทักษะการจัดการเรียนรู
รวม

4.69
4.34
4.29
4.34
4.21
3.99
4.31

ระดับการประเมิน
SD
แปลผล
0.46
มากที่สุด
0.56
มาก
0.53
มาก
0.62
มาก
0.72
มาก
0.66
0.59

มาก
มาก

2. ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรพบวา บัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพของ
หลักสูตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.41) โดยดานผลผลิตของหลักสูตรบัณฑิตมีความระดับ
ความพึงพอใจสูงสุด (คาเฉลี่ย = 4.48) รองลงมาคือ ดานกระบวนการ (คาเฉลี่ย = 4.39) และดานปจจัยนําเขา
(คาเฉลี่ย =4.36) ตามลําดับแสดงไดดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอ
คุณภาพของหลักสูตร
ระดับความพึงพอใจ
รายการประเมิน
SD
แปลผล
ดานปจจัยนําเขา (Input)
1. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.50
0.51
มากที่สุด
2. โครงสรางของหลักสูตร
4.38
0.55
มาก
3. เนื้อหาสาระในกระบวนวิชาของหลักสูตร
4.28
0.68
มาก
4. คุณภาพของคณาจารยผูสอน
4.63
0.49
มากที่สุด
5. ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
4.00
0.84
มาก
รวมดานปจจัยนําเขา
4.36
0.63
มาก
ดานกระบวนการ (Process)
1. การจัดการเรียนการสอน
4.31
0.64
มาก
2. การวัดและประเมินผลการเรียนรู
4.34
0.7
มาก
3. การบริหารจัดการหลักสูตร
4.41
0.61
มาก
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
4.34
0.65
มาก
5. การสงเสริมความเปนครู
4.59
0.56
มากที่สุด
รวมดานกระบวนการ
4.39
0.63
มาก
ดานผลผลิต (Output)
1. ความเชี่ยวชาญดานความรูของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
4.47
0.51
มาก
2. ความเชี่ยวชาญดานทักษะและความสามารถของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา
4.50
0.51
มากที่สุด
3. คุณลักษณะดานจิตพิสัยของบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา
4.47
0.51
มาก
4. บัณฑิตสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนในทางทีด่ ี
ขึ้นได
4.41
0.67
มาก
5. การเปนที่ยอมรับในสถานศึกษา
4.56
0.62
มากที่สุด
รวมดานผลผลิต
4.48
0.57
มาก
รวมทั้งหมด
4.41
0.61
มาก
อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พบวา บัณฑิตมีสมรรถนะเปนไปตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ตามผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากทั้งในดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะการจัดการเรียนรูอาจเนื่องมาจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรโดยคํานึงถึงศาสตร
เฉพาะทางของสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบทัง้
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ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เปดโอกาสใหบัณฑิตไดฝกฝนและพัฒนาทักษะตนเองตามศักยภาพและความ
เหมาะสม ทั้งในดานวิชาการและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษามีการสงเสริมใหบัณฑิตสามารถสืบคน รวบรวม
ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาเพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรคโดยใชองคความรูทางสุข
ศึกษาและการสงเสริมสุขภาพมีเชื่อมโยงและหาแนวทางแกปญหาตาง ๆอยางเหมาะสม ทําใหบัณฑิตมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ กึ่งทางการ และไมเปนทางการ
อยางสรางสรรคนอกจากนั้นคณาจารยในหลัก สูตรยัง ไดบูรณาการกิจกรรมตาง ๆ ของสาขาวิชาใหบัณฑิต
ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติดวย สง ผลใหผ ลการประเมินตนเองในดานคุณธรรม
จริยธรรมของบั ณฑิตอยูในระดับ มากที่ สุด สอดคล องกับ Mercer and Gkonou (2017) ที่ก ล าวว า
“คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรและคณาจารยผูส อนมีสวนสําคัญ อยางยิ่ง ในการพัฒ นาและสง เสริม ให
นักศึก ษาที่จ ะสําเร็จการศึก ษาเปนบัณฑิตมีคุณภาพเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งหวังไว ” ในขณะที่ Oliva&
Gordon II (2013) และ Becker &Denicolo (2013) ระบุวา “หากผูสอนสามารถจัดระบบเนื้อหาสาระได
อยางเหมาะสม มีการบูรณาการผสมผสานสาระและการฝกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เนนการเรียนรูทั้งในดาน
ความรู ทักษะ และสงเสริมคุณลักษณะอยางเหมาะสมยอมทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
สงผลดีตอผลการเรียนรูของผูเรียนในทุกดาน”อยางไรก็ตาม จากผลการประเมินดานที่ 6 ทักษะการจัดการ
เรียนรู ที่บัณฑิตประเมินตนเองมีคาเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทาย(คาเฉลี่ย = 3.99) อาจเนื่องมาจากปจจุบันสภาพ
โรงเรียนและสภาพแวดลอมการจัดการเรียนการสอนไดเปลี่ยนแปลงเขาสูบริบทสังคมยุคดิจิทัล ลีลาการเรียนรู
ของผูเรียนอาจเปลี่ยนแปลงไปและมีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งยังผูเรียนในโรงเรียนปจจุบันมีปญหาสุขภาพ
อนามัยซับซอนมากขึ้น ทําใหบัณฑิตของสาขาวิชานี้ตองมีการปรับตัวในการจัดการเรียนรูมากขึ้น (Boyle &
Charles, 2016)ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรูใหกับ
นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 มากขึ้น (Bostock& Baume, 2016) และมีความพรอมในการออกไปสอน
ในสังคมยุค 4.0 ตอไป
2. จากผลการวิจัยที่พบวาบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม โดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ทั้งในดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิตของหลักสูตรอาจเนื่องมาจากคณาจารย
ในสาขาวิชามีการประสานงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับหลักสูตรเปนอยางดี มีการบูรณา
การการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ ตั้งแตดานปจจัยนําเขา คือ ดานเนื้อหาสาระในหลักสูตร กระบวนวิชา
ตางๆ สอดคลองตามธรรมชาติของศาสตรวิชาสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพมีกระบวนการจัดทําหลักสูตร
อยางชัดเจน กลไกการรับและสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ในส วนดานกระบวนการนั้น
อาจารยผูสอนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใชการประเมินการเรียนรูที่เนนการลงมือปฏิบตั ิ
(Performance assessment) สะทอนคุณภาพที่แทจริงของผูเรียนมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurricular
activities) และกิจกรรมเสริมความเปนครูชวยหลอหลอมความเปนครูสุขศึกษาไดอยางชัดเจน สงผลใหบัณฑิต
ที่สําเร็จการศึกษามีความรูค วามเขาใจ มีความสามารถ และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู สอดคลองกับที่ Elacqua
(2016) ที่กลาววา “ระบบหลักสูตรที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ (Systematic) ยอม
สงผลใหกระบวนการทํางานขององคประกอบตาง ๆ ในหลักสูตรมีประสิทธิภาพ ทําใหผูมีสวนไดสวนเสียมี
ระดับความพึงพอใจที่สูงตามไปดวย”อยางไรก็ตามในสวนของทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู บัณฑิต มีระดับ
ความพึงพอใจอยูในลําดับสุดทายนั้น (คาเฉลี่ย =4.00) อาจเกี่ยวของกับสื่อการเรียนการสอน หองพักนักศึกษา
หองสมุด ลานกิจกรรม และหองปฏิบัติการตางๆ ที่อาจยังจัดไมเปนเปนระบบชัดเจนเทาใดนัก และยังไมได
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ปรับปรุงใหมีสภาพที่สมบูรณพรอมเทาที่ควร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงตองนําไปพิจารณาแกไขและ
พัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใชงาน
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสุขศึกษาและการสงเสริมสุขภาพ ควรมีการพัฒนาและจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูใหครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งในดานสื่อการเรียนรูในระบบดิจิทลั เอกสารและตํารา
ประกอบการเรียนการสอน หองปฏิบัติการและลานกิจกรรม ใหมีความพรอมสนับสนุนงานกิจกรรมตางๆ ของ
นักศึกษาไดดีมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการจัดทํารายวิชาทักษะการจัดการเรียนรูใ นวิชาสุขศึกษาที่มีความเขมขนมากขึ้นเพื่อให
บัณฑิตมีความพรอมในการจัดการเรียนรูเ ชิงรุก (Active learning management) และสามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น โดยอาจออกแบบการจัดการเรียนรูตามกรอบ TPACKอันเปน
การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนในยุค 4.0 ที่กาวเขาสูส ังคมดิจิทลั ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย
ใหผูใชบัณฑิตและอาจารยเปนผูป ระเมิน เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมจากผูม ีสวนไดสวนเสียในหลากหลายกลุม
ตามเทคนิคการประเมินสามเสา (Triangulation) อันจะนํามาสูการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตอไป
2.ควรเพิ่มวิธีการที่ใชในการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรใหมากขึ้น เชน การ
สังเกต การสัมภาษณ การสนทนากลุม เปนตน เพือ่ ใหไดขอมูลเชิงคุณภาพทีส่ ามารถนํามาใชพัฒนาหลักสูตร
ใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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