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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  

 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ปจจุบันมีอาจารยประจําหลักสูตร 4 คน มีตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารย 0 คน ผูชวยศาสตราจารย 2 คน 

อาจารย 2 คน  และมีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน จากจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 

สรุปผลการประเมิน  
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน มี 1 ตัวบงชี้   
 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ไมผานการ
ประเมิน   
องคประกอบท่ี 2  บัณฑิต มี 2 ตัวบงชี้  
 ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติคะแนนเฉลี่ย 4.21 
 ตัวบงชี้ 2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพ เผยแพร
คะแนนเฉลี่ย 3.75 
องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา มี 3 ตัวบงชี้   
 ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษาคะแนนเฉลี่ย 3.00 
  ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 2.00 
องคประกอบท่ี 4  อาจารย มี 3 ตัวบงชี้   
  ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย คะแนนเฉลี่ย 3.00 
  ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารยคะแนนเฉลี่ย 3.78 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารยคะแนนเฉลี่ย 2.00 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  มี 4 ตัวบงชี้   
 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 3.00 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย 3.00 
  ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน คะแนนเฉลี่ย 3.00 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม TQF คะแนนเฉลี่ย 5.00 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  มี 1 ตัวบงชี้   
 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย 4.00 
ผลการประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรไมไดมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีการปรับปรุงพัฒนาคณาจารยเเละกระบวนการการเรียนการสอน เเตเนื่องจากขอจํากัดของ
มหาวิทยาลัยท่ีไมจํากัดรับ การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนจึงไมครบถวนสมบูรณ เเตอยางไรก็ตาม คณาจารยก็
ไดปรับในเรื่องของการมอบหมายงาน การนัดพบนักศึกษาท่ีมีปญหา เเละการเพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสารกับ
อาจารยท่ีปรึกษาเเละอาจารยผู สอนโดยใชสื่อสังคมออนไลนใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน รวมท้ังมีการจัดสิ่ง 
สนับสนุนการเรียนรูใหกับนักศึกษาอยางเปนรูปธรรมดวย เชน การจัดใหมีหองออกกําลังกาย มีอุปกรณท่ีใชในการ
ออกกําลังกาย มีมุมหนังสือเเละเอกสาร อํานวยความสะดวกใหคณาจารยเเละนักศึกษา นอกจากนี้จากการ
สัมภาษณนักศึกษาพบ วา นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรอยูในระดับดีมากอีกดวย 
**** หมายเหตุ : จากการประเมิน พบวาในภาพรวมขององคประกอบท้ังหมดอยูในเกณฑระดับ ดี ( คะเเนน
เฉล่ีย = 3.23) เเตเนื่องจากในตัวองคประกอบท่ี 1 ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. พบวา คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 1 ทานไมตรงตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. จึงไมสามารถใหคะเเนนได  
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จากการประเมินตนเองในครั้งนี้ สามารถสรุปจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ภาพรวม ไดดังนี้ 

จุดเดน  
 1. หลักสูตรไดมีการปรับปรุง มีการพัฒนาคณาจารยเเละกระบวนการการเรียนการสอน    

 2. คณาจารยมีการปรับกระบวนการจัดการเรียนรูในเรื่องตางๆเชน การมอบหมายงาน การนัดพบนักศึกษา
ท่ีมีปญหา เเละการเพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสารกับอาจารยท่ีปรึกษาเเละอาจารยผู สอนโดยใชสื่อสังคมออนไลน
ใหเห็นเปนรูปธรรมชัดเจน 
 3. หลักสูตรมีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับนักศึกษาอยางเปนรูปธรรม ดวย เชน การจัดใหมีหองออก
กําลังกาย มีอุปกรณท่ีใชในการออกกําลังกาย มีมุมหนังสือเเละเอกสาร อํานวยความสะดวกใหคณาจารยเเละ
นักศึกษา 
แนวทางเสริม 
 - 
จุดที่ควรพัฒนา  
 1. ควรสงเสริมใหคณาจารยทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง  
 2. ควรสนับสนุนใหคณาจารยไดมีการพัฒนาทางวิชาการอยางสมํ่าเสมอ เชน การเขารับการอบรมสัมมนา
ท้ังในระดับชาติเเละนานาชาติ 
 3. หากเปนไปได ควรมีการจัดการประชุมคณาจารยเเละตัวเเทนนักศึกษาเพ่ือหารือในเรื่องการสรางเเรงจูง
ใจในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีท้ังในเรื่องการเขาเรียนเเละการ เขารวมกิจกรรมของสาขาวิชา 
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ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขศึกษา 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 
ผานเกณฑ 

X  ไมผานเกณฑ หมายเหตุ 

1. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร 

 

 

 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจาํหลักสูตร   

3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร   

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน   

5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ 

  

6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม    

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานพินธ     

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา    

9. ภาระงานอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

  

10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดบั
บัณฑิตศึกษามผีลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

-  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด   

ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ไมผาน 

 

 
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ คะแนน หมายเหตุ 
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 4.21  

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเรจ็การศึกษา 3.75  
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 3.00  

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 2.00  
3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา                ไดรับการยกเวนจาก สกอ. ไมตองประเมิน   

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3.00  
4.2 คุณภาพอาจารย 2.78  
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 2.00  

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน 3.00  
5.3 การประเมินผูเรียน 3.00  
5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 5.00  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 4.00  
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ตารางวเิคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสตูร 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา 

 
 
องคประกอบท่ี 

 
คะแนนผาน 

 
I 

 
P 

 
O 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลประเมิน 
  0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไมผานการประเมิน หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
2   - - 3.98 3.98 ระดับคุณภาพดี 
3 คะแนนเฉลีย่ 2.50 - - 2.50 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 ของทุกตัวบงช้ี 2.59 - - 2.59 ระดับคุณภาพปานกลาง 
5 ในองคประกอบ 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 
6 ท่ี 2 - 6 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม  2.63 3.75 3.98 0.00 หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 
ระดับคุณภาพ

ดี 
ระดับคุณภาพดี     
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