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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
จากการติ ดตามประเมิ น ผลของคณะกรรมการพบวาหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณ ฑิต สาขาวิช า
เลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร จํานวน 11 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินมีดังนี้
1. หลั กสู ตรบริห ารธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเลขานุ การทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผาน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรในองคประกอบที่ 1 และคะแนนการประเมินภาพรวมใน
องคประกอบที่ 2 – 6 เทากับ 3.09 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี
2. ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 – 6 จําแนกตามกระบวนการผลิต มีผลดังนี้
ปจจัยนําเขา (Input) มีคะแนนเฉลี่ย 2.86 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี
กระบวนการผลิต (Process) มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี
ผลผลิต (Output) มีคะแนนเฉลี่ย - คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ 3. ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 – 6 จําแนกตามองคประกอบ มีผลดังนี้
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย N/A คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ N/A
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 2.67 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ปานกลาง
องคประกอบที่ 4 อาจารย มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน
ผลประเมินอยูใ นระดับ ปานกลาง
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ
ปานกลาง
นอกจากนี้ คณะกรรมการมี ความเห็ น ภาพรวมเกี่ย วกับ จุดแข็งและโอกาสในการพัฒ นาของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดังนี้
1. มีอาจารยประจําที่มีศักยภาพ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
2. นักศึกษาของหลักสูตร มีบุคลิกและการแตงกายที่ดีมากมีใจรักบริการ
3. หลักสูตรเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน อยางไรก็ตามหลักสูตรควรมีรายวิชาและการ
จัดการเรียนการสอนที่มุงผลิตบัณฑิตที่มีเอกลักษณเฉพาะดานของการเปนเลขานุการทางการแพทยที่ชัดเจน
4. การเขียนรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ควรเขียนผลการดําเนินงานใหครบทุก
ขั้นตอนตาม PDCA ตามที่ไดดําเนินการไปใหครบถวน
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รายนามคณะกรรมการประเมิน
1. ผูชวยศาสตราจารยอิงอร ตั้นพันธ

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก

2. รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท

รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก

3. ดร.สุภาภรณ ตั้งดําเนินสวัสดิ์

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน

4. นางรัชนีวรรณ ขันโท

เจาหนาที่ประจําคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขานุการ
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ประวัติความเปนมาของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
: หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย
: Bachelor of Business Administration Program in
Medical Secretary

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เลขานุการทางการแพทย)
ชื่อยอ : บธ.บ. (เลขานุการทางการแพทย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration
(Medical Secretary)
ชื่อยอ : B.B.A. (Medical Secretary)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
137 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2554
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป
6.3 คณ ะกรรมการพิ จารณ ากลั่ น กรองห ลั ก สู ต ร พิ จารณ าห ลั ก สู ต รใน การป ระชุ ม ครั้ ง ที่
30(43)/2554 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และครั้งที่ 36(49)/2554 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554
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6.4 คณะกรรมการสภาวิ ช าการ พิ จ ารณาหลั ก สู ต รในการประชุ ม ครั้งที่ 8(16)/2554 เมื่ อ วั น ที่ 20
ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ ครั้งที่ 9(17)/2554 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุ มัติหลั กสูตรในการประชุมครั้งที่ 14(41)/2554 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.
2554
6.6 องคกรวิชาชีพรับรองหลักสูตร
ไมมี
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย ปการศึกษา 2558
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 เลขานุการในหนวยงานทางการแพทยและผูบริหาร ในสํานักงานองคกรภาครัฐและเอกชน
8.2 ผูประสานงานดานการแพทย
8.3 พนักงานองคกรรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการแพทย
8.4 เจาหนาที่ปฏิบัติการในบริษัทเวชภัณฑ
8.5 ผูประกอบการธุรกิจดานสุขภาพ
9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล
วุฒิการศึกษา/
ปที่สําเร็จ
ตําแหนงทาง
เลขประจําตัวบัตร
สถาบัน
การศึกษา
วิชาการ
ประชาชน
1. นางปวีณา สปลเลอร บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
พ.ศ. 2547
อาจารย
3400500022004
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

2. นางสราวรรณ
เรืองกัลปวงศ
3120101364303

บธ.บ. (การเลขานุการ)
มหาวิทยาลัยพายัพ

พ.ศ. 2541

บธ.ม. (การบริหารการเงิน)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

พ.ศ. 2539 ผูชวยศาสตราจารย

บธ.บ.
(วิชาเอกการเงิน วิชาโทการตลาด)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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พ.ศ. 2534

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวบัตร
ประชาชน
3. นางสาวอุบล
ชื่นสําราญ
3140600503112

4. นายอรรนพ
เรืองกัลปวงศ
3101202712286

5. นางสาวอุบลรัตน
ชาติละออง
3909800690260

วุฒิการศึกษา/
สถาบัน

ปที่สําเร็จ
การศึกษา

ตําแหนงทาง
วิชาการ

Ph.D. (Tropical Medicine)
มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ. 2550 ผูชวยศาสตราจารย

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

พ.ศ. 2540

พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยมหิดล
บธ.ม. (การบริหารการเงิน)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

พ.ศ. 2537
พ.ศ. 2539 ผูชวยศาสตราจารย

บธ.บ.
พ.ศ. 2534
(วิชาเอกการเงิน วิชาโทการตลาด)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ปร.ด. (ภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตรความเปน พ.ศ. 2557
เลิศ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

พ.ศ. 2541

บธ.บ. (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พ.ศ. 2546

บธ.บ. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

พ.ศ. 2527

อาจารย

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในป จ จุ บั น การค าในประเทศต าง ๆ ทั้ งในระดั บ ภู มิภ าค ระดับ ประเทศและระหว างประเทศเป น
การคาแบบเสรี โดยใชระบบการสื่อสารที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวดเร็วและทําใหเกิดการแขงขันสูง สงผลตอ
การพัฒ นาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ขณะที่ประเทศไทย
กําลังพัฒนาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและเปนศูนยกลางความรวมมือในระดับภูมิภาคและ
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ระดับโลกโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ มีแนวโนมที่ทําใหเกิดการขยายตัวในธุรกิจประเภทตาง ๆ เปนจํานวนมาก
ดังนั้นการสรางและการพัฒ นาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะดานตาง ๆ ที่มีคุณสมบั ติ
พร อ มเพื่ อ ตอบสนองความต อ งการบุ ค ลากรให กั บ ทุ ก ภาคส ว น จึ งจํ า เป น ต อ งอาศั ย บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
ความสามารถและทั ก ษะในการทํ า งาน สามารถบู ร ณาการความรูในศาสตรต าง ๆ เพื่ อ มาประกอบการ
วิเคราะห การตัดสินใจและสามารถปฏิบัติงานไดทันทีในองคกร
การพั ฒ นาหลักสูต รจะสอดคลองกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห งชาติ ฉบับ ที่ 10 วาด วย
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่
มีวัตถุประสงค และเปาหมายในการพัฒนาคนและสังคมไทยเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้ง
กายและใจ และการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน โดยมีการพัฒ นาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ที่มุงการสงเสริม
การปองกัน รักษา การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากร
ดานการแพทยและสาธารณสุข มีความสําคัญเทากับการพัฒนาศักยภาพการเฝาระวังและการจัดการกับโรค
อุบัติใหมและโรคระบาดซ้ําที่ทันสถานการณ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการ
บริ ห ารจั ด การในการปฏิ บั ติ งานที่ ส นั บ สนุ น ทางการแพทย ในด านการบริการให เกิด ความรวดเร็ว และมี
คุณภาพ ในการดูแลผูรับบริการของสถานพยาบาล ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ
การเสริมสรางสุขภาพ จากประเด็นยุทธศาสตรของประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 ในการประเมินศักยภาพโดยรวมและโอกาสของเศรษฐกิจไทย กลาวถึงการขยายธุรกิจบริการดูแล
ผูสูงอายุ การแพทยและสุ ขภาพ และ Long stay tourism กอปรกับ รัฐบาลไดผ ลักดั น นโยบาย “ไทยเป น
ศูน ย กลางทางการแพทย ของโลก (Medical Hub of the World)” หรือศู น ย กลางสุขภาพของเอเชี ย โดย
ประเทศไทยจัดวามีโครงสรางพื้นฐานที่มีศักยภาพดานการแพทย และไดรับความสนใจจากประเทศตาง ๆ ที่จะ
เขามาใชบริการดานสุขภาพ และมีนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศเพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มมูลคาจากการ
รักษาโรคและการดูแลสุขภาพใหชาวตางชาติไดมากขึ้น ดวยเทคโนโลยีที่สูงขึ้น มีบริการที่ดีขึ้น ประเทศไทยจึง
มี ค วามได เปรี ย บด า นนี้ ดั งนั้ น เพื่ อ จะรองรับ คุ ณ ภาพการบริก ารทางด านอุต สาหกรรมสุข ภาพ การผลิ ต
บุคลากรที่มีความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการในสํานักงานทางการแพทย เพื่อสนับสนุนใหแพทยและ
พยาบาลปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ จึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนโดยเฉพาะผูที่ปฏิบัติงานใกลชิดกับแพทยและ
พยาบาลที่มีความรู ความสามารถในวิชาชี พการบริห ารจัด การที่ ดี เชน เลขานุ การทางการแพทย เป น ตน
ดังนั้น การเรียนการสอนที่เนนการผลิตบัณฑิตที่จะสนับสนุนการทํางานทางการแพทยจึงมีความจําเปน ในการ
รองรับตลาดแรงงานทางดานนี้
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 วาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่มีวัตถุประสงค และเปาหมายในการ
พัฒนาคนและสังคมไทยเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และการดูแลสุขภาพเชิง
ปองกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกซึ่งมีการเพิ่มจํานวนของผูสูงอายุมากขึ้นหรือเรียกไดวาเปน
สังคมของผูสูงวัย ซึ่งจําเปนตองเตรียมการรองรับ ในนโยบายภาครัฐในรูปแบบตาง ๆ และในขณะที่ประเทศ
ไทยไดรับการยอมรับวามีโครงสรางพื้นฐานที่มีศักยภาพดานการแพทย และไดรับความสนใจจากประเทศตาง
ๆ ที่จะเขามาใชบริการดานสุขภาพ เนื่องดวยสภาพสังคมและวัฒนธรรมแบบไทยที่ผสมผสานระหวางแพทย
แผนไทย/ทางเลื อ กกั บ แพทย ส มั ย ใหม ซึ่ ง แตกต า งจากประเทศอื่ น ที่ ได ห ล อ หลอมการให บ ริ ก ารใน
สถานพยาบาลต างๆ ในประเทศไทย ที่ มีความแตกต างจากประเทศอื่น ๆ ในแถบอาเซี ย น ขณะเดี ย วกั น
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สถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชนหลายแหงไดมีการขยายตัวของธุรกิจการรักษาพยาบาล เพื่อสนองความ
ตองการในการใชบริการของชาวไทยและชาวตางชาติ
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณภายนอกทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะทางดานการแพทย และการติดตอกับตางประเทศโดยเฉพาะในแถบ
อาเซียน ทางหลักสูต รฯ ได เล็งเห็น ความจําเป นที่ ไดกลาวมาแลว จึงไดจัดทําหลักสูตรบริห ารธุรกิ จบัณ ฑิ ต
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทยเพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตทางดานการแพทย และธุรกิจบริการของ
ประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาทางดานการบริการทางการแพทยอยางครบวงจร โดยมีบุคลากรที่สามารถ
ทํางานสนับสนุนทางดานการแพทยไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดังนั้น สถาบันการศึกษามีหนาที่หลักในการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการบุคลากรของทุก
ภาคสวน การพัฒ นาหลักสูตรใหทัน สมัยตรงกับความตองการและทันตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในดาน
สุขภาพเปนเรื่องสําคัญ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทาง
การแพทยเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะดาน โดยผานกระบวนการเรียน
การสอนที่พัฒนาความรู ทักษะดานตางๆ ที่สําคัญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดจริง ซึ่งจะชวยแบง
เบาภาระงานหลักและสนับสนุนงานในสวนตางๆ ที่เกี่ยวของภายในสถานพยาบาลไดเปนอยางดี
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย มีความสอดคลองและเกี่ยวของกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในสวนที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับและเปนที่ตองการ
ของสังคมปจจุบันที่เนนบุคลากรสนับสนุนงานทางการแพทยมากขึ้น โดยมีจุดเดนดานบุคลิกภาพเฉพาะตาม
วัฒนธรรมสวนดุสิต และสามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาคอาเซียน
นอกจากนี้ เพื่อเปนการสนับสนุนหลักสูตรที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังนั้น ทางหลักสูตรฯ จึงเห็นความจําเปนที่ควรตองมีการจัดทําหลักสูตรใหมขึ้นมา
เพื่อรองรับหลักสูตรที่เปนอัตลักษณ และสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังกอใหเกิดการผลิต
บุคลากรสนับสนุนงานทางการแพทยเขาสูสังคมอยางครบวงจร
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
1) หมวดศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีการประสานงานกับอาจารยหรือผูแทนจาก
หนวยงานและหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน โดยความรวมมือในการ
ประสานงานกับหลักสูตรอื่นและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และมีเนื้อหารายวิชามีการจัดตาราง
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เรีย นและตารางสอนเป น ไปตามแผนการเรียนตลอดหลักสู ตร และกฎระเบี ย บขอบั งคับ ของมหาวิทยาลั ย
สวนดุสิต
องคประกอบ
1. การกํากับ
มาตรฐาน

ตัวบงชี้

ผลการประเมินตามตัวบงชี้

ผานเกณฑ/
ไมผานเกณฑ

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
โดย สกอ.
เกณฑการประเมิน
1.จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
2.คุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสูตร
3.คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
4.คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
5.คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ
6.คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี)
7.คุณสมบัติของอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ
8.การตีพิมพเผยแพรผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา
9.ภาระงานอาจารยทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
10.อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจยั อยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ
11.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาํ หนด
12.การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้
ผลการดําเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ

ผาน

ผาน




-




ผลการประเมินองคประกอบที่ 1

ผาน
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มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
ตามบันทึกในรายวิชา
การดําเนินงานของหลักสูตรครบ
ทั้งหมด 11 ตัวบงชี้ (มคอ.2 หนา
123)

องคประกอบ
2. บัณฑิต

ตัวบงชี้
คะแนน
หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
N/A นักศึกษาพึ่งสําเร็จการศึกษาเปนปแรกยัง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ไมสามารถประเมินได คุณภาพบัณฑิตตาม
แหงชาติ
กรอบ TQF จากผูใชบัณฑิตได
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัย N/A นักศึกษาพึ่งสําเร็จการศึกษาเปนปแรกยัง
ของผูสําเร็จการศึกษา
ไมสามารถประเมินได คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบ TQF จากผูใชบัณฑิตได
ผลการประเมินองคประกอบที่ 2
มีผูสําเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3
จุดเดน
มีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา มี
การปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน และปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม
– การสื่อสารภาษาอังกฤษ
– การประชาสัมพันธ
ขอเสนอแนะ
ปรับปรุงการเขียนผลการดําเนินงาน การ
ประเมินไดขอมูลอยางไร การปรับปรุง
พัฒนากระบวนการ (หนา 35,36)
3.2 การสงเสริมและพัฒนา
2
ขอเสนอแนะ
ควรมีบันทึกการใหคําปรึกษานักศึกษา ทั้ง
นักศึกษา
ดานวิชาการและปญหาชีวิตสวนตัว เปน
รายบุคคล
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3
ขอเสนอแนะ
หลักสูตรควรวางแผนสงเสริมและจัด
กิจกรรมที่มุงเนนการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสรางทักษะในการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ทั้งดานการเรียนรูนวัตกรรม
เทคโนโลยี การใชชีวิต และอาชีพ
ผลการประเมินองคประกอบที่ 3
2.67
4. อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนา
3
อาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
5
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องคประกอบ

ตัวบงชี้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

คะแนน
หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี)
3
ปรับปรุง แบบประเมินการบริหาร
หลักสูตร
- ประเด็นการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจน
แสดงถึงการบริหารหลักสูตรที่จะผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค และ
เพื่อใหไดขอมูลการบริหารหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ
ผลการประเมินองคประกอบที่ 4
3.67
5. หลักสูตร
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
1
การเรียนการ 5.2 การวางระบบผูสอนและ
3
สอน การ
กระบวนการเรียนการสอน
ประเมินผูเรียน 5.3 การประเมินผูเรียน
3
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร
5
ปรับปรุงการเขียนตัวบงชี้ที่ 7
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1) พบปญหา ปรับปรุง การจัดการเรียน
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
การสอน
2) นําขอเสนอแนะจาก มคอ. 7 ป
การศึกษา 2557 มาเขียนผลการ
ดําเนินงาน
มีการปรับปรุงกลยุทธการสอน ดวยการ
เพิ่มกรณีศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมจาก
ตางประเทศ
ผลการประเมินองคประกอบที่ 5
3.00
6. สิ่งสนับสนุน 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
3
การเรียนรู
ผลการประเมินองคประกอบที่ 6
3.00
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องคประ คะแนน จํานวน
กอบที่ ผาน ตัวบงชี้

2

3

3

P

O

ผลการประเมินผาน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้ใน
องคประกอบที่ 2- 6

1
2

I

คะแนน
เฉลี่ย

4
5
6
เฉลี่ยรวม

ผลการประเมิน

3

3.1,3.2,3.3
3,2,3
4.1,4.2,4.3
3,5,3
5.1
1

-

2.1,2.2

N/A

หลักสูตรไดมาตรฐาน
N/A+N/A = N/A

-

-

2.67

ระดับคุณภาพ ปานกลาง

-

-

3.67

ระดับคุณภาพ ดี

-

3

ระดับคุณภาพ ปานกลาง

-

3

ระดับคุณภาพ ปานกลาง

2

-

1

-

13

7

5.2,5.3,5.4
3,3,5
6.1
3
4

2.86

3.50

4

0.01–2.00
2.01–3.00
3.01–4.00
4.01–5.00

ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพนอย
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดีมาก

3.09
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ระดับคุณภาพ ดี

รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
จุดเดน
ผาน
โอกาสในการพัฒนา

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา
การทํ าแบบสํ ารวจความพึ งพอใจตอหลักสู ตร เชน การจัดการเรียนการสอน การทําหนาที่ของอาจารยที่
ปรึกษา การวัดและการประเมินผลการเรียนรู
องคประกอบที่ 4 อาจารย
จุดเดน
1. หลักสูตรมีวิธีการธํารงรักษาอาจารยประจําหลักสูตรที่ดี ทําใหรักษาอาจารยประจําหลักสูตรไวได
2. การส งเสริ มพั ฒ นาอาจารย มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทํ าให คุ ณ สมบั ติอาจารย เป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานและมี
ความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อการเผยแพร
โอกาสในการพัฒนา
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยใหมุงเนนที่ประเด็นความพึงพอใจที่มีตอการบริหารหลักสูตร
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา
1. หลักสูตรควรมีรายวิชาที่บูรณาการระหวางศาสตรการจัดการเลขานุการ และศาสตรทางการแพทยใหมาก
ขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. ในแตละปการศึกษา ควรมีวิเคราะหเนื้อหารายวิชา แลวนํามาปรับปรุงใหทันสมัยตามศาสตรของสาขาวิชา
3. การจัดการเรียนการสอน ควรมีรายวิชาที่มีการบูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหมีความหลากหลาย
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จุดเดน
โอกาสในการพัฒนา
การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ควรประเมินใหครบทุกดาน เชน
- อุปกรณการเรียนการสอน
- หองสมุด หนังสือ ตํารา วารสาร ฐานขอมูล
- สถานที่ฝกงาน
และตองประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา
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