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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
 จากการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการพบวาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
เลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร จํานวน 11 ตัวบงชี้ โดยผลการประเมินมีดังนี้ 
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผาน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรในองคประกอบท่ี 1 และคะแนนการประเมินภาพรวมใน
องคประกอบท่ี 2 – 6 เทากับ 3.09  คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี 
 2. ผลการประเมินองคประกอบท่ี 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. ผลการประเมินองคประกอบท่ี 2 – 6 จําแนกตามองคประกอบ มีผลดังนี้ 
  องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ย N/A คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ N/A 
  องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 2.67 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ปานกลาง 
  องคประกอบท่ี 4 อาจารย มีคะแนนเฉลี่ย 3.67 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ ดี 
  องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน 
ผลประเมินอยูในระดับ ปานกลาง 
  องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน ผลประเมินอยูในระดับ 
ปานกลาง 
 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการมีความเห็นภาพรวมเก่ียวกับจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ดังนี้  
   1. มีอาจารยประจําท่ีมีศักยภาพ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
   2. นักศึกษาของหลักสูตร มีบุคลิกและการแตงกายท่ีดีมากมีใจรักบริการ 

3. หลักสูตรเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน อยางไรก็ตามหลักสูตรควรมีรายวิชาและการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมุงผลิตบัณฑิตท่ีมีเอกลักษณเฉพาะดานของการเปนเลขานุการทางการแพทยท่ีชัดเจน 
   4. การเขียนรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ควรเขียนผลการดําเนินงานใหครบทุก
ข้ันตอนตาม PDCA ตามท่ีไดดําเนินการไปใหครบถวน 
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รายนามคณะกรรมการประเมิน 
 

 
1. ผูชวยศาสตราจารยอิงอร  ตั้นพันธ    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
        ประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
2. รองศาสตราจารย ดร.อุไรพรรณ   เจนวาณิชยานนท รองอธิการบดี 

  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
        กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
 
3. ดร.สุภาภรณ  ตั้งดําเนินสวสัดิ์    บัณฑิตวิทยาลัย 
        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
        กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายใน 
 
4. นางรัชนวีรรณ  ขันโท     เจาหนาท่ีประจําคณะวิทยาการจัดการ 
        มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
        เลขานุการ 
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ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 
 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1.  ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in  
       Medical Secretary 
 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  บริหารธรุกิจบัณฑิต (เลขานุการทางการแพทย) 
          ชื่อยอ :  บธ.บ. (เลขานุการทางการแพทย) 
 ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม :  Bachelor of Business Administration  
                   (Medical Secretary) 
    ชื่อยอ :  B.B.A.  (Medical Secretary)  
 
3.  วิชาเอก   
     ไมมี   
 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
      137 หนวยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป   
 5.2 ภาษาท่ีใช  

 จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
 5.3 การรับเขาศึกษา  

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
 5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

  หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

  ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2554 
6.2 เริ่มใชในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555 เปนตนไป 
6.3 คณ ะกรรมการ พิ จารณ ากลั่ น กรองหลั กสู ต ร  พิ จารณ าหลั กสู ตรในการป ระชุ มครั้ ง ท่ี  

30(43)/2554 เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และครั้งท่ี 36(49)/2554 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554  
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6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 8(16)/2554 เม่ือวันท่ี 20 
ธันวาคม พ.ศ. 2554 และ ครั้งท่ี 9(17)/2554 เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 14(41)/2554 เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม พ.ศ. 
2554 

6.6 องคกรวิชาชีพรับรองหลักสูตร   
     ไมมี 
 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย  ปการศึกษา 2558  
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา  

8.1 เลขานุการในหนวยงานทางการแพทยและผูบริหาร ในสํานักงานองคกรภาครัฐและเอกชน 
8.2 ผูประสานงานดานการแพทย 
8.3 พนักงานองคกรรัฐและเอกชนเก่ียวกับการแพทย 
8.4 เจาหนาท่ีปฏิบัติการในบริษัทเวชภัณฑ 
8.5 ผูประกอบการธุรกิจดานสุขภาพ 

 
9. ช่ือ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

วุฒิการศึกษา/ 
สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

1. นางปวีณา  สปลเลอร  
    3400500022004 

บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
บธ.บ. (การเลขานุการ) 
มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
 

พ.ศ. 2547 
 
 

พ.ศ. 2541 

อาจารย 

2. นางสราวรรณ   
    เรืองกัลปวงศ 
    3120101364303 

บธ.ม. (การบริหารการเงิน) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
บธ.บ. 
(วิชาเอกการเงิน  วิชาโทการตลาด) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
 
 

พ.ศ. 2539 
 
 
 

พ.ศ. 2534 

ผูชวยศาสตราจารย 
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ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

วุฒิการศึกษา/ 
สถาบัน 

ปท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

3. นางสาวอุบล   
ชื่นสําราญ 

    3140600503112 
 

Ph.D. (Tropical Medicine) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
  
พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต)  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2550 
 
 

พ.ศ. 2540 
 
 

พ.ศ. 2537 

ผูชวยศาสตราจารย 

4. นายอรรนพ   
   เรืองกัลปวงศ       
   3101202712286 
 

บธ.ม.  (การบรหิารการเงิน) 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
บธ.บ.  
(วิชาเอกการเงิน  วิชาโทการตลาด)  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   

พ.ศ. 2539 
 
 
 
พ.ศ. 2534 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

5. นางสาวอุบลรัตน   
    ชาติละออง 
    3909800690260 

ปร.ด. (ภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตรความเปน
เลิศ) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
บธ.บ. (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
บธ.บ. (บรหิารธุรกิจ)   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ. 2557 
 
 
พ.ศ. 2541 
 
 
พ.ศ. 2546 
 
 
พ.ศ. 2527 

อาจารย 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
     มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
       ในปจจุบันการคาในประเทศตาง ๆ ท้ังในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระหวางประเทศเปน
การคาแบบเสรี  โดยใชระบบการสื่อสารท่ีมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวดเร็วและทําใหเกิดการแขงขันสูง สงผลตอ
การพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมากข้ึน ขณะท่ีประเทศไทย
กําลังพัฒนาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและเปนศูนยกลางความรวมมือในระดับภูมิภาคและ
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ระดับโลกโดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ มีแนวโนมท่ีทําใหเกิดการขยายตัวในธุรกิจประเภทตาง ๆ เปนจํานวนมาก 
ดังนั้นการสรางและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะดานตาง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติ
พรอมเพ่ือตอบสนองความตองการบุคลากรใหกับทุกภาคสวน จึงจําเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถและทักษะในการทํางาน สามารถบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ เพ่ือมาประกอบการ
วิเคราะห การตัดสินใจและสามารถปฏิบัติงานไดทันทีในองคกร 
  การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 วาดวย
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (พ.ศ. 2550 – 2554) ท่ี
มีวัตถุประสงค และเปาหมายในการพัฒนาคนและสังคมไทยเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ัง
กายและใจ และการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน โดยมีการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร ท่ีมุงการสงเสริม 
การปองกัน รักษา การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพบริการและการผลิตบุคลากร
ดานการแพทยและสาธารณสุข มีความสําคัญเทากับการพัฒนาศักยภาพการเฝาระวังและการจัดการกับโรค
อุบัติใหมและโรคระบาดซํ้าท่ีทันสถานการณ  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการ
บริหารจัดการในการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนทางการแพทย ในดานการบริการใหเกิดความรวดเร็ว และมี
คุณภาพ ในการดูแลผูรับบริการของสถานพยาบาล ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ 
การเสริมสรางสุขภาพ จากประเด็นยุทธศาสตรของประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 ในการประเมินศักยภาพโดยรวมและโอกาสของเศรษฐกิจไทย กลาวถึงการขยายธุรกิจบริการดูแล
ผูสูงอายุ การแพทยและสุขภาพ และ Long stay tourism กอปรกับรัฐบาลไดผลักดันนโยบาย “ไทยเปน
ศูนยกลางทางการแพทยของโลก (Medical Hub of the World)” หรือศูนยกลางสุขภาพของเอเชีย โดย
ประเทศไทยจัดวามีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีศักยภาพดานการแพทย และไดรับความสนใจจากประเทศตาง ๆ ท่ีจะ
เขามาใชบริการดานสุขภาพ และมีนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพในประเทศเพ่ิมข้ึน และสามารถเพ่ิมมูลคาจากการ
รักษาโรคและการดูแลสุขภาพใหชาวตางชาติไดมากข้ึน ดวยเทคโนโลยีท่ีสูงข้ึน มีบริการท่ีดีข้ึน ประเทศไทยจึง
มีความไดเปรียบดานนี้ ดังนั้น เพ่ือจะรองรับคุณภาพการบริการทางดานอุตสาหกรรมสุขภาพ การผลิต
บุคลากรท่ีมีความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการในสํานักงานทางการแพทย เพ่ือสนับสนุนใหแพทยและ
พยาบาลปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ี จึงเปนเรื่องท่ีมีความจําเปนโดยเฉพาะผูท่ีปฏิบัติงานใกลชิดกับแพทยและ
พยาบาลท่ีมีความรู ความสามารถในวิชาชีพการบริหารจัดการท่ีดี เชน เลขานุการทางการแพทย เปนตน 
ดังนั้น การเรียนการสอนท่ีเนนการผลิตบัณฑิตท่ีจะสนับสนุนการทํางานทางการแพทยจึงมีความจําเปน ในการ
รองรับตลาดแรงงานทางดานนี้ 
 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
       ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 วาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (พ.ศ. 2550 – 2554) ท่ีมีวัตถุประสงค และเปาหมายในการ
พัฒนาคนและสังคมไทยเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ และการดูแลสุขภาพเชิง
ปองกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกซ่ึงมีการเพ่ิมจํานวนของผูสูงอายุมากข้ึนหรือเรียกไดวาเปน
สังคมของผูสูงวัย ซ่ึงจําเปนตองเตรียมการรองรับ ในนโยบายภาครัฐในรูปแบบตาง ๆ และในขณะท่ีประเทศ
ไทยไดรับการยอมรับวามีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีศักยภาพดานการแพทย และไดรับความสนใจจากประเทศตาง 
ๆ ท่ีจะเขามาใชบริการดานสุขภาพ เนื่องดวยสภาพสังคมและวัฒนธรรมแบบไทยท่ีผสมผสานระหวางแพทย
แผนไทย/ทางเลือกกับแพทยสมัยใหม ซ่ึงแตกตางจากประเทศอ่ืน ท่ีไดหลอหลอมการใหบริการใน
สถานพยาบาลตางๆ ในประเทศไทย ท่ีมีความแตกตางจากประเทศอ่ืน ๆ ในแถบอาเซียน ขณะเดียวกัน
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สถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชนหลายแหงไดมีการขยายตัวของธุรกิจการรักษาพยาบาล เพ่ือสนองความ
ตองการในการใชบริการของชาวไทยและชาวตางชาติ 
           
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
     จากสถานการณภายนอกทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะทางดานการแพทย และการติดตอกับตางประเทศโดยเฉพาะในแถบ
อาเซียน ทางหลักสูตรฯ ไดเล็งเห็นความจําเปนท่ีไดกลาวมาแลว จึงไดจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทยเพ่ือรองรับกับการเจริญเติบโตทางดานการแพทย และธุรกิจบริการของ
ประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาทางดานการบริการทางการแพทยอยางครบวงจร โดยมีบุคลากรท่ีสามารถ
ทํางานสนับสนุนทางดานการแพทยไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ดังนั้น สถาบันการศึกษามีหนาท่ีหลักในการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความตองการบุคลากรของทุก
ภาคสวน การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยตรงกับความตองการและทันตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในดาน
สุขภาพเปนเรื่องสําคัญ ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดทําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทาง
การแพทยเพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความชํานาญและเชี่ยวชาญในวิชาชีพเฉพาะดาน โดยผานกระบวนการเรียน
การสอนท่ีพัฒนาความรู ทักษะดานตางๆ ท่ีสําคัญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานไดจริง ซ่ึงจะชวยแบง
เบาภาระงานหลักและสนับสนุนงานในสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของภายในสถานพยาบาลไดเปนอยางดี 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย มีความสอดคลองและเก่ียวของกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในสวนท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับและเปนท่ีตองการ
ของสังคมปจจุบันท่ีเนนบุคลากรสนับสนุนงานทางการแพทยมากข้ึน โดยมีจุดเดนดานบุคลิกภาพเฉพาะตาม
วัฒนธรรมสวนดุสิต และสามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาคอาเซียน 

 นอกจากนี้ เพ่ือเปนการสนับสนุนหลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คือ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ดังนั้น ทางหลักสูตรฯ จึงเห็นความจําเปนท่ีควรตองมีการจัดทําหลักสูตรใหมข้ึนมา 
เพ่ือรองรับหลักสูตรท่ีเปนอัตลักษณและสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย อีกท้ังยังกอใหเกิดการผลิต
บุคลากรสนับสนุนงานทางการแพทยเขาสูสังคมอยางครบวงจร  
 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
 13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
          1) หมวดศึกษาท่ัวไป 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน 
 13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 
       ไมมี 
 13.3 การบริหารจัดการ  
          การบริหารจัดการ โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีการประสานงานกับอาจารยหรือผูแทนจาก
หนวยงานและหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ดานเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน โดยความรวมมือในการ
ประสานงานกับหลักสูตรอ่ืนและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  และมีเนื้อหารายวิชามีการจัดตาราง
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เรียนและตารางสอนเปนไปตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตร และกฎระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย   
สวนดุสิต  
 

ผลการประเมินตามตัวบงช้ี 
องคประกอบ ตัวบงช้ี ผานเกณฑ/ 

ไมผานเกณฑ 
ระบุเหตุผลหากไมผานเกณฑ 

1. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสตูรที่กําหนด
โดย สกอ. 

ผาน  
 

เกณฑการประเมิน ผาน  
1.จํานวนอาจารยประจําหลกัสตูร   
2.คุณสมบัติของอาจารยประจาํ
หลักสูตร 

  

3.คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

  

4.คุณสมบัติของอาจารยผูสอน   
5.คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานพินธหลักและอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ 

-  

6.คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานพินธรวม (ถามี) 

-  

7.คุณสมบัติของอาจารยผูสอบ
วิทยานพินธ   

-  

8.การตีพิมพเผยแพรผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

-  

9.ภาระงานอาจารยทีป่รึกษา
วิทยานพินธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

-  

10.อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระใน 
ระดับบัณฑิตศึกษามผีลงานวิจยัอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

-  

11.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

 มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน
ตามบนัทึกในรายวชิา 

12.การดาํเนินงานใหเปนไปตามตวับงชี้
ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 การดําเนินงานของหลักสูตรครบ
ทั้งหมด 11 ตัวบงชี้  (มคอ.2 หนา 
123) 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ผาน  
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องคประกอบ ตัวบงช้ี คะแนน หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

N/A นักศึกษาพ่ึงสําเร็จการศึกษาเปนปแรกยัง
ไมสามารถประเมินได คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบ TQF จากผูใชบัณฑิตได 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัย
ของผูสําเร็จการศึกษา 

N/A นักศึกษาพ่ึงสําเร็จการศึกษาเปนปแรกยัง
ไมสามารถประเมินได คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบ TQF จากผูใชบัณฑิตได 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 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
นักศึกษา 

2 ขอเสนอแนะ 
ควรมีบันทึกการใหคําปรึกษานักศึกษา ท้ัง
ดานวิชาการและปญหาชีวิตสวนตัว เปน
รายบุคคล 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 ขอเสนอแนะ 
หลักสูตรควรวางแผนสงเสริมและจัด
กิจกรรมท่ีมุงเนนการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสรางทักษะในการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21 ท้ังดานการเรียนรูนวัตกรรม 
เทคโนโลยี การใชชีวิต และอาชีพ 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 2.67  
4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนา

อาจารย 
3  

4.2 คุณภาพอาจารย 5  
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องคประกอบ ตัวบงช้ี คะแนน หมายเหตุ/ขอสังเกต (ถามี) 
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3 ปรับปรุง แบบประเมินการบริหาร

หลักสูตร 
- ประเด็นการบริหารหลักสูตรท่ีชัดเจน 
แสดงถึงการบริหารหลักสูตรท่ีจะผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามวัตถุประสงค และ
เพ่ือใหไดขอมูลการบริหารหลักสูตรท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 3.67  
5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 1  
5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการเรียนการสอน 

3  

5.3 การประเมินผูเรียน 3  
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 ปรับปรุงการเขียนตัวบงชี้ท่ี 7  
1) พบปญหา ปรบัปรุง การจัดการเรียน
การสอน 
2) นําขอเสนอแนะจาก มคอ. 7 ป
การศึกษา 2557 มาเขียนผลการ
ดําเนินงาน  
มีการปรับปรุงกลยุทธการสอน ดวยการ
เพ่ิมกรณีศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมจาก
ตางประเทศ 

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 3.00  
6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3  

ผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 3.00  
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องคประ
กอบท ี่ 

คะแนน 
ผาน 

จ ํานวน 
ต ัวบงช ี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉล ี่ย 

ผลการประเม ิน 
0.01–2.00 ระด ับคุณภาพนอย 
2.01–3.00 ระด ับค ุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระด ับคุณภาพด  ี
4.01–5.00 ระด ับค ุณภาพด ีมาก 

1 ผลการประเมินผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

 ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ช ี้ใ

น 
อง

คป
ระ

กอ
บที่

 2
- 6

 

2 - - 2.1,2.2 N/A N/A+N/A = N/A 

3 3 
3.1,3.2,3.3 

3,2,3  
 

- - 2.67 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 

4 3 
4.1,4.2,4.3 

3,5,3 
- - 3.67 ระดับคณุภาพ ดี 

5 4 
5.1 
1 

5.2,5.3,5.4 
3,3,5 

- 3 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 

6 1 - 
6.1 
3 

- 3 ระดับคณุภาพ ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 13 7 4 2 -  

ผลการประเม ิน 2.86 3.50  3.09 ระดับคณุภาพ ดี 
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รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา 
 
องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดน 
ผาน 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
 
 
 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
การทําแบบสํารวจความพึงพอใจตอหลักสูตร เชน การจัดการเรียนการสอน การทําหนาท่ีของอาจารยท่ี
ปรึกษา การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน 
1. หลักสูตรมีวิธีการธํารงรักษาอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดี ทําใหรักษาอาจารยประจําหลักสูตรไวได 
2. การสงเสริมพัฒนาอาจารยมีประสิทธิภาพ ทําใหคุณสมบัติอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและมี
ความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร 
โอกาสในการพัฒนา 
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยใหมุงเนนท่ีประเด็นความพึงพอใจท่ีมีตอการบริหารหลักสูตร 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร 
จุดเดน 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
1. หลักสูตรควรมีรายวิชาท่ีบูรณาการระหวางศาสตรการจัดการเลขานุการ และศาสตรทางการแพทยใหมาก
ข้ึน เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 
2. ในแตละปการศึกษา ควรมีวิเคราะหเนื้อหารายวิชา แลวนํามาปรับปรุงใหทันสมัยตามศาสตรของสาขาวิชา 
3. การจัดการเรียนการสอน ควรมีรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมใหมีความหลากหลาย 
 
องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน 
 
 
โอกาสในการพัฒนา 
การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ควรประเมินใหครบทุกดาน เชน  
- อุปกรณการเรียนการสอน 
- หองสมุด หนังสือ ตํารา วารสาร ฐานขอมูล 
- สถานท่ีฝกงาน 
และตองประเมินท้ังอาจารยและนักศึกษา 
 

 


