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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ 

หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ประจ ำรอบปีกำรศึกษำ 2557 ในวันที่ 23 เดือน

กันยำยน 2558 ตำมรำยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่ำ ในภำพรวมของหลักสูตร ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 

3.09 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภำพดี โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ

สำธำรณสุขศำสตร์ ผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และมีจ ำนวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมำก ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 2 มีจ ำนวน 4 องค์ประกอบอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3, 4, 5, 6 
 

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภำพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

กำรพัฒนำ ตำมรำยองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

- 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรตำมระบบและกลไกที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ก ำหนดขึ้น โดยกำรวิเครำะห์/เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภำพว่ำ

เป็นไปตำมเกณฑ์และได้มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทรำบสถำนภำพของตนเอง ทรำบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนด

แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพของหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. กำรเตรียมกำรและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษำรำยงำนกำรผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (SAR)  วิเครำะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐำน

ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

1) สังเกตจำกสภำพจริงด้วยกำรเยี่ยมชม 

2) สัมภำษณ์ และจดบันทึก 

 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 นักศึกษำ 

3) ศึกษำจำกเอกสำรที่หลักสูตรน ำเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลกัสูตรตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ. 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรยป์ระจ ำเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ ำหลักสตูรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

ผ่ำน 

2. คุณสมบตัิของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สำขำวิชำที่เปิดสอน อย่ำงน้อย 2 คน 

ผ่ำน 

11. กำรปรบัปรุงหลักสูตรตำมรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ควำม
เห็นชอบโดยสภำมหำวิทยำลยั/สถำบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งำนในปีท่ี 
6) หมำยเหตุ ส ำหรับหลักสูตร 5 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่ำน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก ำหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภำพบัณฑติตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

  3.81 3.81 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ป ี

    93.48 4.67 

องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  กำรรับนักศึกษำ       3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  กำรส่งเสรมิและพฒันำนักศึกษำ     3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษำ      2 2 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  กำรบรหิำรและพฒันำอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร      3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภำพอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร       1.67 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มคีุณวุฒิ
ปริญญำเอก 

     0 

     ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีด่ ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

     0 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ คะแนน 
     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร     116 5 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร      4 4 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสตูร      3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  กำรวำงระบบผูส้อนและกระบวนกำรจดักำรเรียน
กำรสอน 

    1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน       3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสตูรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

    100 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้   

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้      3 3  

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 
3.09 

         ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบ
ที่ 

คะแนนผ่าน 
จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 
คะ

แน
นเ

ฉล
ี่ยข

อง
ทุก

ตัว
บ่ง

ชี้ใ
นอ

งค
์ปร

ะก
อบ

ที่ 
2 

- 6
 2 0.00 0.00 4.24 4.24 ระดับคุณภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 3 2.67 0.00 0.00 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4. อาจารย์ 3 2.89 0.00 0.00 2.89 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

4 3.00 3.00 0.00 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6. ส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1 0.00 3.00 0.00 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม   13 7 4 2     

ผลการประเมิน 

2.81 3.00 4.24 

3.09 ระดับคุณภาพดี ปานกลาง ปาน
กลาง 

ดีมาก 

หมายเหตุ 
       ผลการประเมิน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย 

    

 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง 

    

 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี

    

 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- กำรได้งำนท ำของบัณฑิตอยู่ในอัตรำที่สูง 

- คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ จำกผู้ใช้

บัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดี (3.81) 

- จำกแนวโน้มระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ลดลงจำกปี 2555 จึงควรหำสำเหตุเพ่ือวำงแผนใน

กำรรักษำระดับควำมพึงพอใจให้สูงขึ้น 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- จ ำนวนนักศึกษำที่เปลี่ยนหรือย้ำยสำขำเป็นจ ำนวน

มำกในแต่ละปี 

 

- ควรพัฒนำแนวทำงในกำรรักษำนักศึกษำที่มีอยู่ให้

อยู่ในหลักสูตรตลอดระยะเวลำกำรศึกษำจนจบเป็น

บัณฑิต 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
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จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- 

 

- วิทยำลัยฯ มีแนวทำงในกำรเร่งพัฒนำคุณวุฒิและ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์ในหลักสูตร ทั้งนี้

ควรก ำกับให้เป็นไปตำมแผน 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับงำนวิจัย งำน

บริกำรวิชำกำร และท ำนุศิลปวัฒนธรรม ในหลำยรำย 

วิชำที่เปิดสอน 

- หลักสูตรยังขำดกำรประเมินกระบวนกำรในกำรบูร

ณำกำร กำรเรียนกำรสอนกับงำนวิจัย งำนบริกำร

วิชำกำร และท ำนุศิลปวัฒนธรรม 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 

 

 

- หลักสูตรมีนโยบำยในกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ให้เพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน ทั้งในด้ำนของ

หนังสือ ต ำรำ ฐำนข้อมูล และระบบเครือข่ำย

สำรสนเทศ อย่ำงไรก็ตำม ค่ำคะแนนควำมพึงพอใจใน

กำรให้บริกำรมีแนวโน้มที่ลดลงในส่วนของหนังสือ 

ต ำรำ ฐำนข้อมูล 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

 
จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 
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- ยังขำดกระบวนกำรปรับปรุงและติดตำมสิ่ง

สนับสนุนกำรเรียนรู้ตำมผลกำรประเมินควำมพึง

พอใจของนักศึกษำและอำจำรย์  

- กำรประเมินและติดตำมควรให้แยกระหว่ำงสิ่ง

สนับสนุนกำรเรียนรู้ส ำหรับกำรเรียนในชั้นคลินิก

และปรีคลินิก เพ่ือให้เกิดกำรจัดสรรทรัพยำกรสิ่ง

สนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานผลการด าเนินการ 

- ควรมีกำรเขียนรำยงำนผลกำรประเมินตนเองในรูปแบบที่ให้เข้ำใจและเห็นภำพกระบวนกำรตั้งแต่

ระบบและกลไก กำรด ำเนินกำร กำรประเมินผล กำรติดตำมก ำกับ และผลที่เกิดขึ้นกำรกำรปรับปรุง

ตำมผลกำรประเมินในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่ำงๆ ให้ครบตำมวงจรพัฒนำคุณภำพ 

- ควรมีกำรระบุเอกสำรอ้ำงอิงในรำยงำนกำรประเมินตนเองเพ่ือให้สะดวกและเป็นหลักฐำนเชิง

ประจักษ์ในบำงประเด็นที่มีควำมส ำคัญ 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2557 

วันที่   23  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2558 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมกำรฯ ประชุมพิจำรณำแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2557 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมกำรฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกำรด ำเนินกำรจัดกำรหลักสูตรตำม
องค์ประกอบต่ำงๆ กับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแบบพิชญภิจำรณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมกำรฯ พูดคุยและสัมภำษณ์ตัวแทนนักศึกษำ 

12.00 -13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมกำรฯตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน/ผลกำรด ำเนินงำน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมกำรฯประชุมสรุปผลกำรตรวจประเมินและเตรียมกำรเสนอผลด้วยวำจำ 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมกำรฯน ำเสนอผลกำรประเมินเบื้องต้นด้ำยวำจำ แก่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถำมเพ่ิมเติม 

 

 


