รายงานผลการเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2558
(1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)

ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน
คณะสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ประจําปการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
ขอมูลรายงาน ณ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
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สารบัญ
คํานํา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สวนที่ 1 บทนํา
1.1 ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร
ประวัติความเปนมา
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
สภาพทางกายภาพ
จํานวนนักศึกษาและบุคลากร
งบประมาณ
1.2 วิธีการประเมิน
สวนที่ 2 ผลการประเมินตามตัวบงชี้ของ (สกอ.)
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
รายงานวิเคราะหคุณภาพ
สวนที่ 3 สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ (ตารางป.1)
ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตาราง ป.2)
ภาคผนวก
ตารางตรวจเยี่ยม

หนา

1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
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1. ขอมูลพื้นฐานของหลักสูตร
ประวัติความเปนมา

สวนที่ 1
บทนํา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาการจัดการสุขภาพทองถิ่นและชุมชน หลักสูตรใหม พ.ศ. 2556
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรตามระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
ที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2548 (TQF) เปนหลักสูตรปริญญาตรีเรียน 4 ป จัดการศึกษา
เปนภาษาไทย จํานวนหนวยกิตลอดหลักสูตร 137 หนวยกิต เริ่มเปดรับนักศึกษา ภาคปกติเมื่อปการศึกษา 255 7 ปจจุบัน
มีนักศึกษารวมภาคปกติและภาคพิเศษทั้งหมดจํานวน 28 คน

ปรัชญา
ภูมิปญญาดานสาธารณสุขของทองถิ่นและชุมชน (To be a wisdom for Local HealthSystem)
วิสัยทัศน
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ เปนสถาบันการศึกษาชั้นนําดานการสาธารณสุขของ
ทองถิ่นและชุมชน
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร ที่มีความเปนเลิศ มี
ศักยภาพและเจตคติ ที่ดีตอการประกอบอาชีพ มีความพรอมดานคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ รวมทั้งมี
ความสามารถในการเปนผูประกอบการอยางมืออาชีพ เพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม
2. จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ผลิตผลงานวิจัยทั้งระดับพื้นฐานและประยุกตในดานสาธารณสุข เพื่อสามารถนําไปแกไขปญหาและ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับทองถิ่น ประเทศ โดยมุงเนนการใหบริการวิชาการเชิงรุก
4. สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติและทองถิ่น ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนา
เทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนทองถิ่น
และสงเสริมการดูแลรักษาและการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใหสมดุลและยั่งยืน
สภาพทางกายภาพ
จํานวนนักศึกษา
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีจําแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รวม
หลักสูตร
ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่
ชั้นปที่ 5
ตกคาง (คน)
1
2
3
4
(หลักสูตร 5 ป)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ปกติ 110 119
229
พิเศษ 13
14
27
รวมปกติ 110 119
229
รวมพิเศษ
13
14
27
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ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีจําแนกตามหลักสูตร และลักษณะโครงการ
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่ ชั้นปที่
ชั้นปที่ 5
1
2
3
4
(หลักสูตร 5 ป)
รวมปกติและพิเศษ 110 132
14
รวมนักศึกษาทุกชั้นป

ตกคาง
-

รวม
(คน)
256
256

จํานวนบุคลากร
บุคลากร
ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
พนักงานราชการ
รวม
งบประมาณ
ป
2559
2558
2557
2556

คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ
คน
รอยละ

สายวิชาการ
10
90.90
1
9.09
11
73.33

สายสนับสนุน
2
50
2
50
4
26.67

ประเภทของแหลงงบประมาณ
งบประมาณรายจาย
งบประมาณรายจาย
งบประมาณแผนดิน
จากเงินรายได
จากโครงการพิเศษ
2,284,400
349,950
1,531,912
1,740,500
788,000
1,401,400
5,000,000
-

รวมบุคลากร (คน)
12
80
3
20
15
100
รวม
2,634,350
3,272,412
2,189,400
5,000,000
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2. วิธีการประเมิน
2.1 การวางแผนและการประเมิน
2.1.1 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพ รวมกันศึกษาวิเคราะห SAR ของหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตร
บัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร กรอบแนวทางและเกณฑการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน/ ตัวบงชี้ ของ
สกอ. รวมกันจัดทําแผนและกําหนดการตรวจเยี่ยมรวมกัน
2.1.2 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณผูมีสวน
ไดสวนเสีย)
คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพตามกําหนดการโดยศึกษาขอมูล
เพิ่มเติมจากเอกสาร/หลักฐาน จากการสังเกต และการลงพื้นที่ยืนยันสภาพจริง หาขอมูลเพิ่มเติม การสัมภาษณ
ผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งผูบริหาร หัวหนาสาขาวิชา คณาจารย และบุคลากรที่เกี่ยวของ
2.1.3 การดําเนินการหลังตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพ จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินเสนอตอคณบดี หัวหนา
สาขาวิชา คณะสาธารณสุขศาสตรและผูเกี่ยวของดวยวาจา เมื่อสิ้นสุดการประเมินภายหลังการตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินสงรายงานใหคณะสาธารณสุขศาสตรรับทราบขอมูลเพื่อรับรองและยืนยันขอมูล
2.2 วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ใชคําอธิบายตัวบงชี้ แนวปฏิบัติที่
ดี ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน เกณฑมาตรฐาน เกณฑการประเมิน และขอมูลพื้นฐาน (Common Data
Set) เปนหลักในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล สําหรับประกอบการ
พิจารณารายตัวบงชี้ โดยตกลงใหมีการตรวจสอบทั้งในขณะวางแผนการตรวจเยี่ยมชม และสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบความเชื่อถือของขอมูลที่ไดรับจากเอกสาร SAR และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในแตละ
ตัวบงชี้ ทั้งการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูลครอบคลุม 5 ประเด็น ดังนี้
1. ความครบถวนสมบูรณของขอมูล / หลักฐานตามตัวบงชี้ที่ตองการวัด
2. ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูล
3. ความเปนจริงของขอมูลที่ไดรับ
4. ความถูกตองของวิธีการวิเคราะหและเสนอผลการประเมินขณะรวมพิจารณาผลการประเมิน
5. ความเปนปรนัยของผลการประเมิน
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สวนที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 6 องคประกอบและ 14 ตัวบงชี้ ตามคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.255 7 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ข ซึ่งเปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรีมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองของสถาบัน พบวาไดดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน อยางครบถวนโดยมีผลการ
ประเมินทั้ง 6 องคประกอบ 14 ตัวบงชี้ อยูใน ระดับ ปานกลาง มี คาคะแนน เทากับ 3.00 รายละเอียด ดังนี้
องคประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย
5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ตัวบงชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสาํ เร็จการศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
โปรดขีดเครื่องหมาย ในตัวบงชี้ที่มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ.กําหนดด
ผลการ
ระบุขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม
องคประกอบ
ตัวบงชี้
ดําเนินการ ในกรณีที่ไมสามารถประเมินได
1. การกํากับ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสกอ.
มาตรฐาน
เกณฑการประเมิน
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร

3. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

กําหนด
4. 12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลกา 
ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สรุปผลการประเมิน
ผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
 ไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชี้ที่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
ตัวบงชี้
คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)
2.1
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ไมขอรับการประเมิน เนื่องจาก
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ยังไมมีบัณฑิต
2.2
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือ
ไมขอรับการประเมิน เนื่องจาก
(ป.ตรี)
ประกอบอาชีพอิสระ(ปริญญาตรี) ภายใน 1 ป
ยังไมมีบัณฑิต
2.2
ผลงานของนักศึกษาและผูสาํ เร็จการศึกษาใน
ไมขอรับการประเมิน เนื่องจาก
(บัณฑิตศึกษา) ระดับปริญญาโท/หรือปริญญาเอกที่ไดรับการ
ยังไมมีบัณฑิต
ตีพิมพเผยแพร
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินขององคประกอบ
-
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องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชี้ที่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
ตัวบงชี้
คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)
3.1 การรับนักศึกษา
3
การรับนักศึกษา
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแกนักศึกษาปริญญาตรี

3

การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาแกบัณฑิตศึกษา
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
การคงอยูของนักศึกษา

4

การสําเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินขององคประกอบ

3.33
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องคประกอบที่ 4 อาจารย
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชี้ที่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
ตัวบงชี้
คะแนนที่ได หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
ระบบการบริหารอาจารย
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงทาง
วิชาการ
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญา
เอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ
Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
การคงอยูของอาจารย

0

3

ความพึงพอใจของอาจารย
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินขององคประกอบ

2.33
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
โปรดระบุคะแนนที่ไดในตัวบงชี้ที่ทานคิดวาหลักสูตรนั้นมีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
ตัวบงชี้
คะแนนที่ได
หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
2
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาใน
ศาสตรสาขานั้นๆ
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน
การกําหนดผูสอน
การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการการจัดการเรียน
การสอน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ
ความกาวหนาของศาสตร
การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ
การชวยเหลือกํากับติดตามในการทําวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา

3
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5.3 การประเมินผูเรียน
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF

2

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

5

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินขององคประกอบ

3

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
ตัวบงชี้
คะแนนที่ได
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
4
ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอและ
เหมาะสม ตอการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินขององคประกอบ

4

หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)
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รายงานผลการวิเคราะหคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
จุดเดน
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกํากับมาตรฐานตามเกณฑของ สกอ.
อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธรวมทั้งอาจารยผูสอนภายนอกที่มีประสบการณเชี่ยวชาญสามารถ
ขับเคลื่อนหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคได
จุดที่ควรพัฒนา
หลักสูตรที่ผานเกณฑแลวแตยังตองเพิ่มพูนคุณสมบัติของอาจารยผูสอนในเรื่องของวุฒิปริญญาเอกและผลงาน
ตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น โดยจัดทําแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหชัดเจน
ขอเสนอแนะ (ถามี)
องคประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดเดน
ไมรับการประเมินเนื่องจากยังไมมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ไมรับการประเมินเนื่องจากยังไมมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา
ขอเสนอแนะ (ถามี)
ไมรับการประเมินเนื่องจากยังไมมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา
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องคประกอบที่ 3: นักศึกษา
จุดเดน
หลักสูตรมีคณะกรรมการในการรับนักศึกษา คัดเลือกนักศึกษาอยางชัดเจน มีอัตราการคงอยูของนักศึกษาที่ดีขึ้น
อยางชัดเจน แตก็มีการกระบวนการพัฒนานักศึกษาอยางเปนรูปธรรม
ผลงานดานกิจกรรมของนักศึกษามีความโดดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
ควรมีรูปเลมในการสรุปโครงการและกิจกรรมอยางชัดเจน
ควรมีชองทางในการรับขอรองเรียนของนักศึกษา
ขอเสนอแนะ (ถามี)
ขอสนับสนุนงบประมาณภายนอกในการทํากิจกรรมของนักศึกษา
องคประกอบที่ 4: อาจารย
จุดเดน
1.อาจารยมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธในศาสตรทางดานการแพทยหรือสาธารณสุข
2.การรับอาจารยใหม เพื่อใหคุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้น จึงรับอาจารยทางดานพยาบาล
3.มีการสนับสนุนทุนวิจัยภายในคนละ 10,000 บาทตอป ละมีการสนับสนุนทุนในการพัฒนาอาจารยเชนอบรม
บริการวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
อาจารยควรตีพิมพบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือผลงานวิชาการ อยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ (ถามี)
หัวหนาสาขาควรมีการตรวจสอบเอกสารประกอบการสอน หรือผลงานวิชาการ ที่จะขอตําแหนงที่จะเขาสูการ
พิจารณาตําแหนงทางวิชาการ มีการสนับสนุนทุนใหและมีรายงานความกาวหนา
ควรมีอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อาจารยควรมีผลงานทางวิชาการตีพิมพอยางตอเนื่องทุกคนในฐาน TCI 2 ขึ้นไป หรือนําเสนอผลงานวิชาการใน
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ประธานหลักสูตรควรกระตุนอาจารยมีการเตรีมเอกสารประกอบการสอนหรือผลงานวิชาการใหพรอมกอนการเขา
สูตําแหนงทางวิชาการ
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องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
-จัดทํากระบวนการปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชาใหทันสมัยอยางเปนรูปธรรมและนําผลการประเมินที่มีอยูแลวมา
วิเคราะหสังเคราะหนําไปสูการปรับปรุงพัฒนา ทั้งกระบวนการเรียนการสอนและผลที่ไดจากการประเมินผูเรียน
ขอเสนอแนะ (ถามี)
1.กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนควรดําเนินการใหครบรอบ PDCA โดยเฉพาะเรื่องของการประเมินผลและ
การนําผลการประเมินไปปรับปรุง ไดแกโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
2.การกํากับติดตามผลการประเมินในรายวิชาตางๆ โดยเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไปควรจะเสนอผลการเรียนใหตรงกรอบ
เวลาของการประเมิน เชนเดียวกับรายวิชาอื่นๆ คณะหรือมหาวิทยาลัยควรมีมาตรการที่ชัดเจน
องคประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จุดเดน
มีการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม เชน หองปฏิบัติการ หองสมุด หองสโมสรนักศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ควรแยกแบบสอบถามเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากการประเมินการเรียนการสอนในรายวิชา
ควรมีแบบสอบถามสําหรับความตองการของอาจารยโดยเฉพาะ
ควรสงเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย
ขอเสนอแนะ (ถามี)
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สวนที่ 3
สรุปผลการประเมิน
การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ 6 องคประกอบและ 13 ตัวบงชี้ ตามคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.255 7 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) โดยใชเกณฑการประเมินตัวบงชี้ในกลุม ข ซึ่งเปนสถาบันที่เนนระดับปริญญาตรีมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน
ผลการประเมินตนเองของสถาบัน พบวาไดดําเนินการตามภารกิจของสถาบัน อยางครบถวนโดยมีผลการ
ประเมินทั้ง 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ อยูใน ระดับดี มี คาคะแนน เทากับ 3.00 รายละเอียดผลการประเมิน
แต ละองคประกอบ ดังนี้
ตาราง ป1 สรุป ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร
ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน (หมวดที่ 1)
ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
ผาน
กําหนดโดย สกอ.
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต (หมวดที่ 3)
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโททีไ่ ดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา(หมวดที่ 3)
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
3 คะแนน
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3 คะแนน
4 คะแนน
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย(หมวดที่ 2)
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
3 คะแนน
ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
4 คะแนน
ตัวบงชี้ 4.2.1รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 20
ตัวบงชี้ 4.2.2รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

รอยละ 36
5 คะแนน
4 คะแนน

ผลการประเมิน

ประเมินตนเอง
ผาน

-

คณะกรรมการ
ผาน

-

3
3
4

3
3
4

3
1.67
0

4
0
0

0
5
4

0
0
3
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ตัวบงชี้คุณภาพ

เปาหมาย

ผลการประเมิน

ประเมินตนเอง

คณะกรรมการ

องคประกอบที่ 5หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน(หมวดที่ 4)
2
4
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
4 คะแนน
3
4
ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4 คะแนน
2
4
ตัวบงชี้ 5.3การประเมินผูเรียน
4 คะแนน
5
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5
รอยละ100
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (หมวดที่ 5)
4
4
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
4 คะแนน
ตัวบงชี้ที่ 1.1(1 ตัวบงชี้)
ผลการประเมิน ผาน
ตัวบงชี้ที่ 3-6.1(11 ตัวบงชี)้
รวม 5 องคประกอบ 11 ตัวบงชี้
ผลการประเมินคาคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน
คุณภาพระดับปานกลาง

ตาราง ป2. วิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค
ประกอบ
ที่

คะแนน
ผาน

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัว
บงชี้ในองคประกอบที่
2-6

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการประเมิน

จํานวนตัว
บงชี้

2
3
3
4
1
13

I

P

O

ผานการประเมิน
2.1,2.2
3.1,3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1
5.2,5.3,5.4
6.1
7
4
2
2.71
3.50
0.00

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัทธของกระบวนการยอย

คะแนน
เฉลี่ย

3.33
2.33
3.00
4.00
3.00
3.00

ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก
หลักสูตรไดมาตรฐาน
ไมขอรับการประเมิน
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพปานกลาง
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