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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 

 

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร์  ประจ ารอบปีการศึกษา  2559 ในวันที่  11 เดือน 

สิงหาคม 2560 ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร  ผลการประเมินอยู่ในระดับ  

2.59 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง  โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)  ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร และ มีระดับค่าคะแนนเฉล่ียขององค์ประกอบที่ 2-6 ดังนี้  

1) ระดับคุณภาพดีมาก  จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 

2) ระดับคุณภาพดี  จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 

3) ระดับคุณภาพน้อย  จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3, 5 และ 6 

 

จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
จุดเด่นและแนวทางเสริม  
1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการ 
2. หลักสูตรฯ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โดยเฉพาะมาตรฐานด้านคุณธรรมและจริยธรรม และความรู้ความสามารถ โดยพิจาณาจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  
1. ควรจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับชุมชนให้มากขึ้น เพื่อสร้างเป็นจุดเด่นให้กับ

หลักสูตรฯ 
2. ควรปรับปรุงการเรียนการสอน จากการประเมินรายวิชา มคอ.5 และจากการประเมินจาก

ผู้เรียน 
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ของหลักสูตรมีผลงานวิจัย/วิชาการ และต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน  
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รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

1) รองศาสตราจารย ์ดร.พนิต เขมทอง ประธานกรรมการ  
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ ์กรรมการ  
3) ดร.สุรี ขันธรักษวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 

 
 
วัน / เดือน / ปีที่ประเมิน   11  สิงหาคม  2560 

 
 

บทน า 
1. ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 โดยคณะกรรมการ วิชาการประจ า

มหาวิทยาลัยเกริก พ.ศ.2555  ได้พิจ ารณาและให้ความเห็นชอบ หลักสูตรฯในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 
เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2556 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่  21 
มีนาคม 2556 และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 
เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 

1.1 ชื่อหลักสูตร  
  (ภาษาไทย)  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
  (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Public Health 

 1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

    ชื่อย่อ : ส.บ. 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Health 

    ชื่อย่อ : B.P.H. 

1.3 ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้น าด้านสาธารณสุขที่มีการเรียนรู้จากปัญหา
และสภาพการณ์จริง มุ่งพัฒนาก าลังคนในระดับบริหารที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้น าทีมงานสหวิชาการ 
เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวม และระบบบริการการดูแลสุขภาพทุกระดับ ด้วยจิตส านึกในการ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา เอ้ือให้เกิดการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของประชากรได้อย่างพอเพียง
และเป็นธรรม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 
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     1.4 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร     

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้     
1. พัฒนาตนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ประเมินความจ าเป็นด้านสุขภาพ สถานการณ์ปัญหา วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้เกิด  
      ปัญหาและวางแผนแก้ปัญหา 
3. มีทักษะในการท างานเป็นทีม ทั้งในการเป็นผู้น าและผู้ตาม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
      ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้อย่างเหมาะสม 
4. มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสม 
      และทันสมัย 

2. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 

จุดท่ีควรท่ีพัฒนา 

- จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนน้อย 
แนวทางการปรับปรุง 

- ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

วิธีประเมิน 
 1.  การวางแผนและการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดท าค าส่ัง

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โดยก าหนดวันประเมิน ใน
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 และได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล
ตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ก าหนดประเด็น
ที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน  วางแผนการตรวจประเมิน  และมอบหมายภาระงานให้
คณะกรรมการประเมิน แต่ละคนปฏิบัติ 

 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม  (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณ ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย  

1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณาจารย์ประจ า เพื่อแนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิน แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน 
และรับฟังการสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร  
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2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  เช่น ประธานหลักสูตร  อาจารย์ประจ า
หลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ  

3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม  พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ /รับผิดชอบจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของตัวบ่งชี้  

4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน  และการด าเนินกิจกรรมการเรียน  
การสอน  

5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล  สรุปผลการประเมิน  และการเตรียมการเสนอผลการ
ประเมิน  

 การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย  
1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหารหลักสูตร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งเปิด

โอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง และท าความเข้าใจร่วมกัน  
2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน  และประสานกับ

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง  หลังจากนั้น
คณะกรรมการผู้ประเมินท าการปรับปรุงแก้ไข และจัดท าเอกสารเสนอผลการประเมินเป็น ลายลักษณ์อักษร 
เสนอไปยังหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เพื่อด าเนินการต่อไป 

2.  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน

เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบ  โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ  ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง  

2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ 
เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการ  

 (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการประกันคุณภาพ 
 (2) น าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ  
 (3) แจ้งผลการประเมินด้วยวาจาต่อที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อ 

การให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล  
 

 

 

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ (ตามตารางผลประเมิณตามตัวบ่งชแีละการวิเคราะห์คุณภาพหลักสูตร) 



ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ ์

คะแนน
ประเมิน 

หมายเหต ุ
(ใส่เหตุผลที่ได้ 4-5
คะแนนหรือการตัด-

เพิ่มคะแนน) 

ตัวหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    3 ผ่าน 

- 
    1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   เป็นไปตามเกณฑ ์ ผ่าน 

    2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   เป็นไปตามเกณฑ ์ ผ่าน 

  11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

  เป็นไปตามเกณฑ ์ ผ่าน 

            

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.67   4.67 4.67 
ให้ใส่เหตุผลที่ได ้4-

5คะแนน ทับ
ข้อความนี ้

    จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (คน)   42       

    จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิต (คน) 

  9       

    จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิต ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (คน) 

  9       

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต   4.67       

ตัวบ่งช้ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป ี

5.00 9 100.00% 5.00 ให้ใส่เหตุผลที่ได้ 4-
5คะแนน ทับ
ข้อความนี ้  9     

    จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (คน)   42       

    จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมี
งานท า (คน) 1 

  33       

    จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมี
งานท า ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (คน) 1 

  33       

      - จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
(คน) 2 

  9       

            --  ตรงสาขาที่เรียน   9       

            --  ไม่ตรงสาขาที่เรียน           

     - จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ (คน) 
3 

          

     - จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
(คน) 4 

  24       

     - จ านวนบัณฑิตที่มีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจ าอยู่แล้ว (คน) 5 

          

     - จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา(คน) 6 

          

     - จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท (คน) 7           

     - จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร (คน) 8           

            

ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 3.00   1 1.00 
ไม่มีการประเมิน
กระบวนการ 
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ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

3.00   1 1.00 
ไม่มีการประเมิน
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00   3 3.00 

รายงานครบทุก
เรื่องลัมีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่ดี
ข้ึนในบางเรื่อง 

            

ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 5.00   2 2.00 
ไม่มีการปรับปรุง
กระบวนการจากผล

การประเมิน 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ระดับ
ปริญญาตรี) 

2.89     4.44 
มีการอ้างอิงผลงาน

ใน 4.2.3 

4.2.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก    1 20.00% 5.00   
    5       

4.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
  2 40.00% 3.33   
  5       

4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์   1.00 20.00% 5.00   

    5       

    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (.20) 

    0     

    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศของ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ  (.40) 

    0     

    - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (.40)     0     

    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับ
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (.60) 

    0     
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    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศของ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ 
ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่

ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list)  หรือ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI (กลุ่มที่ 1 ) (80) 

  0 0     

    - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556  (1.00) 

  1 1     

    - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)     0     
    - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

    0     

    - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00) 

    0     

    - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบ
ใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00) 

    0     

    - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการ
ประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

    0     

    - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

    0     

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3.00   4 4.00 
รายงานครบทุก

เรื่องมีแนวโน้มดีข้ึน
ทุกเรื่อง 

            

ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00   1 1.00 
ไม่มีการประเมิน
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3.00   1 1.00 
ไม่มีการประเมิน
กระบวนการ 

ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00   1 1.00 
ให้ใส่เหตุผลที่ตัด
คะแนนทับข้อความ

นี ้

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิ

5.00 10 90.91% 4.50 
ข้อ 6 ไม่ได้
ด าเนินการ   11     
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1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  ผ่าน 1     

    2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

  ผ่าน 1     

    3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

  ผ่าน 1     

    4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  ผ่าน 1     

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

  ผ่าน 1     

    6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  ไม่ผ่าน 0     

    7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

  ผ่าน 1     

    8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอน 

  ไม่เลือก -     

    9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

  ผ่าน 1     

  10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

  ผ่าน 1     

  11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ผ่าน 1     

  12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

  ผ่าน 1     

            

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00   1 1.00 

ไม่พบการก าหนด
แผนพัฒนาปรับปรุง 
การตั้งเป้าหมาย

และตัววัด
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ความส าเร็จของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
รวมทั้งไม่มีการ
ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา 
และอาจารย์ในปี 

2559 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบ 

จ านวน

ตัว

บ่งช้ี 

คะแนนการประเมิน 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
I P O 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 2     4.84 4.84 ระดับคุณภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 3 1.67     1.67 ระดับคุณภาพน้อย 

4. อาจารย์ 3 3.48     3.48 ระดับคุณภาพดี 

5. หลักสูตร  การเรียนการ

สอน  การประเมินผู้เรียน 
4 1.00 2.17   1.88 ระดับคุณภาพน้อย 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1   1.00   1.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม 13 7 4 2     

ผลการประเมิน 2.35 1.88 4.84 2.59 ระดับคุณภาพปานกลาง 

 
ผลการประเมิน 

      0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
      2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

     3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
      4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
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