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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่
ใน ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  2.78 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในภาพรวม และข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา ตามราย

องค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

 - หลักสูตรมีความต้ังใจในการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้การดําเนินงานยังขาด
ขั้นตอนการประเมินกระบวนการทําให้วงจรการพัฒนาการดําเนินงานขาดช่วง หากมีการปรับปรุงอาจทําให้การ
ดําเนินงานมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด  
 - ควรมีการส่งมอบกระบวนงานในการดําเนินการด้านต่างๆ ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ระบบ
และกลไกการดําเนินงานดําเนินไปอย่างไม่สะดุด เช่น การส่งมอบงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ 
 - ควรตรวจสอบเงื่อนไขด้านเวลาของการรายงานผลการดําเนินงาน 
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สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบ 

 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมนิเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่1 ผ่าน  

องค์ประกอบที ่2 3.87 ดี (2 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่3 2.33 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่4 3.02 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่5 2.75 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.78 ปานกลาง (13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กําหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนําไปสู่การกําหนด

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การวางแผนการประเมนิของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนกอ่นการตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษารายงานการผลการดําเนินงานของหลักสูตร (SAR)  วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

2) สัมภาษณ ์และจดบันทึก 

− อาจารย์ประจําหลักสูตร 

− นักศึกษา 

3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรนําเสนอ 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์  หน้า 6 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้(สําหรับหลักสูตรระดบัปริญญาตรี) 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

องค์ประกอบที ่1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาํ
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า หรือดํารงตําแหนง่ทาง
วิชาการไมต่่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพนัธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างนอ้ย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรงุหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหห้ลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ 6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปทีี่ 7 
หรือ หลกัสูตร 6 ปี ประกาศใชใ้นปีที่ 8 

ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที ่1.1 “ผ่าน”  
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หลักสูตร สาธารณสขุศาสตร ์   

ระดับ ปริญญาตร ี     

คณะ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 > องค์ประกอบที ่1 การควบคุมกํากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่
ประเมนิ 

คะแนน 
ผล

ประเมนิ 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 3 3.00 ผ่าน
ประเมนิ 

  
 

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ร้อยละ/

ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   7.75   

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 3.86 3.86 

2.2 : การได้งานทาํ หรือผลงานวิจัยของผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

      

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 35.00 77.78 

  ผู้สําเร็จฯ 45   

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   7.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 

3.2 การสง่เสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อ   2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   3.00 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย ์   9.06   

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย ์ ข้อ   2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย ์
 
 

คะแนน 5.4   
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 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญา
เอก   

สัดส่วน 1 16.7 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   6   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ  

สัดส่วน 0 0.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   6   

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร สัดส่วน 4.40 73.3 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   6   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     4.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมนิผูเ้รียน 

  11.00   

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร     2.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

  
  

2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 

5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

  16 100.0 

    16 

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้   2   

6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้     2.00 

รวมตัวบ่งชี้ทีป่ระเมนิ (องค์ 2-6)   ระดับคณุภาพปานกลาง   
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ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน  

1. การกํากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้
มาตรฐาน  

2. บัณฑิต  -     -    3.87 3.87 ดี 

3. นักศึกษา 2.33  -     -    2.33 ปานกลาง 

4. อาจารย ์ 3.02  -     -    3.02 ดี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

2.00 3.00  -    2.75 ปานกลาง 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
2.58 2.75 3.87 

2.78 ปานกลาง 
ปานกลาง ปานกลาง ดี 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่
ใน ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  2.78 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในภาพรวม และข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา ตามราย

องค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

 - หลักสูตรมีความต้ังใจในการดําเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้การดําเนินงานยังขาด
ขั้นตอนการประเมินกระบวนการทําให้วงจรการพัฒนาการดําเนินงานขาดช่วง หากมีการปรับปรุงอาจทําให้การ
ดําเนินงานมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด  
 - ควรมีการส่งมอบกระบวนงานในการดําเนินการด้านต่างๆ ที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ระบบ
และกลไกการดําเนินงานดําเนินไปอย่างไม่สะดุด เช่น การส่งมอบงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ 
 - ควรตรวจสอบเงื่อนไขด้านเวลาของการรายงานผลการดําเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

 

 

 

- หลักสูตรมีบุคลากรเพียงพอและมีศักยภาพสอดคล้อง

กับแนวทางการดําเนินงานของหลักสูตรที่จะมีการ

ขยายขอบเขตการดําเนินการ 

 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- - 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

 - ควรเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลในการหางาน หรือจัดเวทีให้
บัณฑิตมีโอกาสพบผู้ใช้บัณฑิต  
- จัดช่องทางให้มีความเช่ือมโยงระหว่างศิษย์เก่าและ

ศิษย์ปัจจุบันเพื่อสร้างเครือข่ายและขยายโอกาสในการ

มีงานทําของบัณฑิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- นักศึกษามีความรักในสถาบันและได้รับการ
ส่งเสริมให้มีคุณสมบัติตรงตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
(สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดีต่อสังคม) 

- 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- 
 
 

- ในการดําเนนิงานควรมีการประเมินกระบวนการ

ทํางานเพื่อให้สามารถปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน

ให้มีประสทิธิภาพสูง/ดีขึ้น 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารยป์ระจําหลักสตูร    

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อาจารย์ประจําหลักสูตรมีผลงานวิชาการอยู่ในระดับดี

มากทั้งคุณภาพและปริมาณ 

- อาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 2 คน อยู่ใน

กระบวนการที่จะขอตําแหน่งทางวิชาการซึ่งจะส่งผลต่อ

คุณภาพของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- - 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อาจารย์มีคุณสมบัติและมีศักยภาพในการดําเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติใน

ระดับดีมาก (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 = 5) 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- - 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

 - ในการดําเนินงานควรมีการประเมินกระบวนการ
ทํางานเพื่อให้สามารถปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพสูง/ดีขึ้น 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาสาธารณสขุศาสตร ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์์และการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจาํปกีารศึกษา 2558 

วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจําหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ปีการศกึษา 2558 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดําเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจําหลักสตูรแบบพิชญภิจารณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสมัภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการดําเนินงาน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯนําเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 


