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รายช่ือคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

1. รองศาสตราจารย์ธีระเดช ริ้วมงคล ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล จันทร์แจ่ม กรรมการ 
3. อาจารย์มาริสา แก้วสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

 
 ผลการประเมินหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  ผ่านการประเมิน  ผลการประเมินในภาพรวม 
หลักสูตรได้มาตรฐาน ระดับคุณภาพดี (3.09) 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
 หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะทัศนมาตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

สรุปผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน มี 1 ตัวบ่งชี้  
            ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
         หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ.  
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต มี 2 ตัวบ่งชี้ 
             ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
       คะแนนเฉลี่ย 4.32 

ตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                 คะแนนเฉลี่ย 5.00 
 องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา มี 2 ตัวบ่งชี้  
            ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา  คะแนนเฉลี่ย 2.00 
            ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา คะแนนเฉลี่ย 3.00 
  ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  (ได้รับยกเว้นจาก สกอ. ไม่ต้องประเมิน) 
 องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ มี 3 ตัวบ่งชี้  
            ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คะแนนเฉลี่ย 2.00 
            ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์  คะแนนเฉลี่ย 3.70 
            ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  คะแนนเฉลี่ย 3.00 
 องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  มี 4 ตัวบ่งชี้  
            ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 3.00 
            ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย 2.00 
            ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน คะแนนเฉลี่ย 2.00 
            ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม TQF คะแนนเฉลี่ย 5.00 
 องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  มี 1 ตัวบ่งชี้  
            ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน คะแนนเฉลี่ย 2.00 
  ผลการประเมินระดับหลักสูตร หลักสูตรได้มาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ.   
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จุดเด่น 
 หลักสูตรฯ สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
แนวทางเสริม 

-  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. จ านวนอาจารย์ที่มีอยู่จริงไม่เพียงพอต่อภาระงานที่ต้องปฏิบัติ 
2. จ านวนผลงานทางวิชาการมีจ านวนน้อย 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังมีน้อย 

 
แนวทางปรับปรุง 

1. ควรจัดหาอาจารย์เพิ่มให้เหมาะสมกับภาระงาน 
2. ควรส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและการผลิตผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 
3. ควรส ารวจความพึงพอใจและความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย 
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ. 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
1. อ.ภัทรกร ถาวรกสิวัฒนกุล 1. อ.ภัทรกร ถาวรกสิวัฒนกุล  
2. อ.ฐิติกา เกาะหมาน 2. อ.ฐิติกา เกาะหมาน  
3. อ.ดนัย ตันเกิดมงคล 3. อ.ดนัย ตันเกิดมงคล  
4. ศ.คลินิก พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา 4. ศ.คลินิก พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา*  
5. ผศ.พญ. สุชาดา กัมปนาทแสนยากร 5. ผศ.พญ. สุชาดา กัมปนาทแสนยากร*  
6. อ.นพดล ศรีสุรัตนเมธากุล 6. อ.นพดล ศรีสุรัตนเมธากุล  
หมายเหตุ  * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบท่ี 1 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

 ตัวบ่งชี้ ผ่านเกณฑ/์ 
ไม่ผ่านเกณฑ ์ หมายเหตุ 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม  มคอ. 2  ...6.... คน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ปัจจุบัน   ....6.... คน 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ 
....-.... คน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิ ป.เอก 2 คนใน 2 ท่าน
ด ารงต าแหน่ง ผศ. 1 คน จบในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาอย่างน้อย 2 คน 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  -  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน -  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์หลักและ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นควา้อิสระ 
-  

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานพินธ์ร่วม  -  
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   -  
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  -  
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
-  

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจยัอยา่งต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

-  

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

 มีการวิจัยหลักสูตร เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลา 7 ปี  เนื่องจากเป็นหลักสูตร 6 ปี ดังนั้น
รอบการปรับปรุงหลักสูตรเป็นปี พ.ศ. 2562 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2562 
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องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(ใช้ข้อมูลนักศึกษาที่จบย้อนหลัง 1 ปี) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  33 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตทั้งหมด (ต้องไม่น้อยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษา) 30 
   คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 4.32 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี) 

1 จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 33 
2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา 31 
3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 13 
4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 7 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 10 
6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1 
7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 
8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 
9 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  0 
10 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่ประสงค์จะท างานเพราะ เกษียณ และเป็นแม่บ้าน (เฉพาะ ม.รามค าแหง) 0 
   ร้อยละของบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 93.93 
   ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  [(ข้อ3 + ข้อ4) x 100] / [ข้อ2 – (ข้อ5 + ข้อ6 +ข้อ7 + ข้อ8 + ข้อ9 + ข้อ10)] 

100 

   คะแนน  (ค่าร้อยละ x 5/100) 5 
* ข้อ 10 เป็นลักษณะเฉพาะของ ม.รามค าแหง เมื่อกรอกใน CHE QA กรุณาน าไปรวมกับข้อ 9 

 
องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 2 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา                      ได้รับยกเว้นจาก สกอ. ไม่ต้องประเมิน 
  

ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษา  
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องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.70 

     จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 6  

     จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 5 

     จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 จ านวน 
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อ. 4 
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. 1 
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  รศ. 0 
อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ศ. 1  

2 
 
 
 

 

2.78 
 

     ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
น้ าหนัก 

0.2 
น้ าหนัก 

0.4 
น้ าหนัก 

0.6 
น้ าหนัก 

0.8 
น้ าหนัก 

1.0 

ศ.คลินิก พญ.คุณไธวดี ดุลยจินดา    1  

      

      

      

      
 

0.8 
 
 
 
 
 

 

3.33 
 

     จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

-  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 2 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน 2 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน - 
9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 

หนึ่งครั้ง 
 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ต้องด าเนินการในปีนี้ ....11.... ด าเนินการได้ ....11..... คิดเป็นร้อยละ .....100....... 

 

5 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  มีการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ดัชนีตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรวิเคราะห์การกระจายของคะแนน และข้อสอบ 
รวมทั้งน าผลที่ไดแ้จ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาทราบ 
 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 2 
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ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 

 
องค์ประกอบท่ี 
 

 
คะแนน 
ผ่าน 

 

 
I 

 

 
P 

 

 
O 

 

 
คะแนน 
เฉลี่ย 

 

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

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2  - - 4.66 4.66 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 คะแนนเฉลีย่ 2.50 - - 2.50 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 ของทุกตัวบ่งช้ี 2.90 - - 2.90 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 ในองค์ประกอบ 3.00 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 ที่ 2 - 6 - 2.00 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม  2.78 2.75 4.66 3.09 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ปานกลาง 

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 
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