
๑ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) 

----------------------- 
๑. ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๒ (รอบ ๖ เดือน) 

  สรุปผลการรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒ ของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีที่สกอ.ก าหนด ๖ องค์ประกอบ โดยภาพรวมการ
รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร รอบ ๖ เดือน (มิถุนายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) มีดังนี ้

๑.๑ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ คะแนนการประเมินตนเองภาพรวม 
เท่ากับ ๓.๗๓ คะแนน (ดี)  

องค์ประกอบ 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

Input Process Output 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

๑ การก ากับมาตรฐาน ผ่าน 
หลักสูตรเป็นไปตาม

มาตรฐาน 
๒ บัณฑติ    
๓ นักศึกษา ๓ ๓.๖๗     ๓.๖๗ ดี 
๔ อาจารย ์ ๓ ๓.๖๗     ๓.๖๗ ดี 
๕ หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรยีน 

๔ ๓.๐๐ ๔.๐๐  ๓.๗๕ ดีมาก 

๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ๑   ๔.๐๐   ๔.๐๐ ดีมาก 
รวม ๑๑ ๓.๕๗ ๔.๐๐ N/A ๓.๗๓ ดี 
ผลการประเมิน ดี ดี   ดี   

 
๑.๒ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คะแนนการประเมินตนเองภาพรวม เท่ากับ ๔.๑๒ คะแนน (ดีมาก)  

องค์ประกอบ 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

Input Process Output 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

๑ การก ากับมาตรฐาน ผ่าน 
หลักสูตรเป็นไปตาม

มาตรฐาน 
๒ บัณฑติ ๒     ๔.๕๕ ๔.๕๕ ดีมาก 
๓ นักศึกษา ๓ ๔.๐๐     ๔.๐๐ ดีมาก 
๔ อาจารย ์ ๓ ๓.๘๔     ๓.๘๔ ดี 
๕ หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรยีน 

๔ ๔.๐๐ ๔.๓๓  ๔.๐๐ ดีมาก 

๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ๑   ๔.๐๐   ๔.๐๐ ดีมาก 
รวม ๑๓ ๓.๙๓ ๔.๒๕ ๓.๔๔ ๔.๑๒ ดีมาก 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 

 

 



๒ 

๑.๓ หลักสูตรการจัดการสถานพยาบาล คะแนนการประเมินตนเองภาพรวม เท่ากับ ๔.๔๘ คะแนน (ดีมาก)  

องค์ประกอบ 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

Input Process Output 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

๑ การก ากับมาตรฐาน ผ่าน 
หลักสูตรเป็นไปตาม

มาตรฐาน 
๒ บัณฑติ ๒     ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๓ นักศึกษา ๓ ๓.๖๖     ๓.๖๖ ดีมาก 
๔ อาจารย ์ ๓ ๕.๐๐     ๕.๐๐ ดีมาก 
๕ หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรยีน 

๔ ๔.๐๐ ๕.๐๐  ๔.๗๕ ดีมาก 

๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ๑   ๔.๐๐   ๔.๐๐ ดีมาก 
รวม ๑๓ ๓.๗๒ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๔๘ ดีมาก 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

๑.๔ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คะแนนการประเมินตนเองภาพรวม เท่ากับ ๓.๕๒ คะแนน (ดี)  

องค์ประกอบ 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

Input Process Output 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

๑ การก ากับมาตรฐาน ผ่าน 
หลักสูตรเป็นไปตาม

มาตรฐาน 
๒ บัณฑติ    
๓ นักศึกษา ๓ ๓.๓๓     ๓.๓๓ ดี 
๔ อาจารย ์ ๓ ๒.๘๙     ๒.๘๙ ปานกลาง 
๕ หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรยีน 

๔ ๔.๐๐ ๔.๐๐  ๔.๐๐ ดีมาก 

๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ๑   ๔.๐๐   ๔.๐๐ ดีมาก 
รวม ๑๑ ๓.๒๔ ๔.๐๐ - ๓.๕๒ ดี 
ผลการประเมิน ดี ดี   ดี   

 

๑.๕ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม คะแนนการประเมินตนเองภาพรวม เท่ากับ ๐.๐๐ คะแนน   

องค์ประกอบ 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

Input Process Output 
คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

๑ การก ากับมาตรฐาน ไม่ผ่าน 
หลักสูตรไม่เป็นไป

ตามมาตรฐาน 
๒ บัณฑติ    
๓ นักศึกษา ๓ ๑.๐๐     ๑.๐๐ น้อย 
๔ อาจารย ์ ๓ ๒.๒๒     ๒.๒๒ ปานกลาง 
๕ หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรยีน 

๔ ๑.๐๐ ๐.๖๗  ๐.๗๕ น้อย 

๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ๑   ๒.๐๐   ๒.๐๐ น้อย 
รวม ๑๑ ๑.๕๒ ๑.๐๐ - ๐.๐๐ น้อย 
ผลการประเมิน น้อย ปานกลาง   น้อย   

หมายเหตุ : คะแนนเป็น ๐.๐๐ เนื่องจากไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี ๑  



๓ 

๒. สรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๒ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 ภาคการศึกษาที่ ๑/ ๒๕๖๒ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน ๕ องค์ประกอบ  ๑๓ ตัวบ่งช้ี  โดยผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ย ๓.๘๐  ซึ่งจ าแนกผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ดังนี้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑติ ๖ ๑.๗๑ ๕.๐๐ ๐.๐๐ ๒.๕๒ พอใช้ 
องค์ประกอบท่ี ๒ วิจัย ๓ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี ๓ บริการวิชาการ ๑ - ๔.๐๐ - ๔.๐๐ ด ี
องค์ประกอบท่ี ๔ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 

๑ - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี ๕ การบรหิารจดัการ ๒ - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ ดีมาก 
รวม ๑๓ ๒.๓๓ ๔.๖๗ ๒.๕๐ ๓.๘๐ ดี 

ผลการประเมิน พอใช้ ดีมาก ต้อง
ปรับปรุง 

 

สรุปผลการด าเนินงาน 
๑. ด้านการผลิตบัณฑิต 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการเรียนการสอน จ านวน ๕ หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ านวน ๔ 
หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร ผลการประเมินตนเองในรอบ ๖ เดือน พบว่า 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  มี ๔ หลักสูตรประเมินตนเองผ่านในองค์ประกอบท่ี ๑ เป็นไปตามมาตรฐานทุกหลักสูตร ได้แก่ 

ก. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ  
ข. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
ค. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล  
ง. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  และ 

๑.๒  มีจ านวน ๑ หลักสูตรที่ไมผ่่านองค์ประกอบท่ี ๑ คือ  
 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม  
  เนื่องจากจ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ท้ังนี้ หลักสูตรอยู่ระหว่างการ

 ด าเนินการจัดหาอาจารยม์าทดแทนอาจารย์ที่ลาออก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ผลประเมินตนเองเท่ากับร้อยละ ๒๔ (๓.๐๐ คะแนน)   
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผลประเมินตนเองเท่ากับร้อยละ ๒๔ (๒.๐๐ คะแนน) 

 ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ผลประเมินตนเองเท่ากับร้อยละ ๑.๐๙ (๐.๑๔ คะแนน)  
ตัวบ่งช้ีที ่๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลประเมินตนเองเท่ากับ ๖ ข้อ  (๕.๐๐ คะแนน)  
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลประเมินตนเองเท่ากับ ๖ ข้อ  (๕.๐๐ คะแนน)  

๒. ด้านการวิจัย 
ผลการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน มีดังนี ้
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ ผลประเมินตนเองเท่ากับ ๕ ข้อ (๕.๐๐ คะแนน)   
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย รวมทั้งสิ้น ๓๔ เรื่อง ผลประเมินตนเองเท่ากับ 
                  ร้อยละ ๕๒ (๕.๐๐ คะแนน) จ าแนกเป็นบทความวิจัย/บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (ค่าน้ าหนัก ๐.๒๐) จ านวน ๒๖ เรื่อง  และบทความวิจัย/
วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๒ (ค่าน้ าหนัก ๐.๖๐) จ านวน ๔ 
เรื่อง ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ๑  (ค่าน้ าหนัก ๐.๘๐) จ านวน ๔ เรื่อง   



๔ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น และ
โจทย์การพัฒนาประเทศ/แก้ไขปัญหาของท้องถิ่น/ปัญหาระดับประเทศ  มีจ านวนผลงานทั้งสิ้น ๗ 
เรื่อง ผลประเมินตนเองเท่ากับร้อยละ ๒๔ (๕.๐๐ คะแนน) 

๓. ด้านการบริการวิชาการ 
ผลการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน มีดังนี ้
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ การบริการวิชาการต่อสังคม  ผลประเมินตนเองเท่ากับ ๖ ข้อ  (๕.๐๐ คะแนน)   
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการ ผลประเมินตนเองเท่ากับ  ๓ ข้อ  (๓.๐๐ คะแนน)   

๔. ด้านการศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ผลการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน  
ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ผลประเมินตนเองเท่ากับ  ๕ ข้อ  (๕.๐๐ คะแนน)   

๕. ด้านการบริหารจัดการ 
 ผลการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน ดังนี ้

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ  ผลประเมิน
ตนเองเท่ากับ  ๕ ข้อ  (๕.๐๐ คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒ ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประเมินตนเองเท่ากับ  ๖ ข้อ  (๕.๐๐ คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที ่๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ประเมินตนเองเท่ากับ  ๕ ข้อ  (๕.๐๐ คะแนน) 

 

 
 


