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คำนำ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในเสร็จเรียบรอยแลว   จึงนำเสนอรายงานน้ีตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.ถวัลย ฤกษงาม  (ประธานกรรมการ) 

2) ผูชวยศาสตราจารย ธงชัย สิทธิกรณ  (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ        (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คำนำ   
สารบญั   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคณุภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 7 
ภาคผนวก  
 - กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 
 - คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - ขอมูลสถิติพื้อฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 13 
 - รายช่ืออาจารยประจำหลกัสูตรประจำปการศึกษา 2557-2561 36 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปการศึกษา 2558-2561 37 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  
ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตป
พ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะเทคนิคการแพทย ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย จากสภามหาวิทยาลัย และไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจาก
สภาเทคนิคการแพทย คร้ังท่ี 1/2555 วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2555แลว โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทยเพียงหลักสูตรเดียว และมีจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 จำนวน 5
คน จำแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 1 คน   วุฒิปริญญาเอก 2 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 
คน ท้ังน้ีคณะมีนิสิตรวมท้ังสิ้นจำนวน 56 คน และในปการศึกษา 2561 มีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 13 คน 

ปณิธาน ผลิตนักเทคนิคการแพทยท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 
วิสัยทัศน สงเสริมมาตรฐานบริการวิชาชีพเทคนิคการแพทย เพ่ือเสริมสรางสุขอนามัยของประชาชน 
อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน  IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -       

เปนปญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ 
Unity - รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค , Wisdom - ชั้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2561 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผาน ผาน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 27.24/6=4.54 4.54 4.54 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
10/10x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.77 4.77 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 2 2 2 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 2.67 2.67 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 2 2 2 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+3.33+5/3=4.44 4.44 4.44 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
2/5x100=40 
40/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
2/5x100=40 

40/60x5=3.33 
3.33 3.33 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
2/5x100=40 
40/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 2 2 2 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 2.81 2.81 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 4.50 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 3.50 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.31 3.31 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลยัเวสเทิรน  ปการศึกษา 2561 6 
 

หลักสูตร วิทยาศาสตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2561 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- ผูใชับัณฑิตประเมินบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติอยูในคุณภาพบัณฑิตดีมาก  

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
องคประกอบท่ี 3 นิสิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ และมีความหลากหลายของ
กลุมนิสิตที่รับเขา เพื่อใหมีความพรอมในการเรียน 

2. ควรมีการวิเคราะหสาเหตุการลดลงของอัตราการคงอยู เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการใหคำปรึกษา 
และสงเสริมพัฒนานิสิต  

3. ควรสงเสริมและดูแลจำนวนนิสิตใหสำเร็จตามแผนการศึกษาที่กำหนด 
4. ควรมีแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาต้ังแตแรกเขา 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน 

 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- หลักสูตรควรวางแผนสงเสริมใหอาจารยทำผลงานทางวิชาการ เพื่อเขาสูตำแหนงทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรกำกับติดตาม การเรียนรู ใหสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กำหนด 
2. ควรวิเคราะหผลประเมินความพึงพอใจที่มีตอกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงใหสูงข้ึน 
3. การประเมินรายวิชาที่เปนวิชาชีพควรมีการพิจารณาเกรดไมต่ำกวาเกรด C  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

-    
จุดท่ีควรพัฒนา 

- ควรมีการสนับสนุนฐานขอมูลกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพใหเพียงพอ 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลยัเวสเทิรน  ปการศึกษา 2561 7 
 

การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. รศ.ดร.ถวัลย ฤกษงาม 
2. ผศ.ธงชัย สิทธิกรณ 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำ
หรือประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ไดรบั การตีพิมพและหรอืเผยแพร 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 

5 หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 

ณ หองประชุม คณะเทคนคิการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
09.00 – 09.30 น. 
09.30 – 10.00 น. 
 
 

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2554 51 31 20 20 14 3 2 1 
2555  36 23 20 19 11 2 2 
2556   18 13 12 12 2 2 
2557    27 21 15 14 3 
2558     17 13 13 9 
2559      29 26 19 
2560       19 14 
2561        6 

รวม 51 67 61 80 83 83 78 56 
 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
จำนวนนิสิตท่ี

สำเร็จ
การศึกษา 

จำนวน
นิสิตท่ียัง
ไมสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละ
ของ

ผูสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละ
อัตราการ

คงอยู 
2557 2558 2559 2560 2561 

2554 51 6 11 1 - 1 19 - 11.76 37.25 
2555 36 - 8 7 - 2 17 - 22.22 47.22 
2556 18 - - 10 - 1 11 1 55.56 66.67 
2557 27 - - - 10 3 13 - 37.04 48.15 
2558 17 - - - - 6 6 3 35.29 52.94 
2559 29 - - - - - - 19 - 65.51 
2560 19 - - - - - - 14 - 73.68 
2561 6 - - - - - - 6 - 100.00 

 203 6 19 18 10 13 66 43 32.51 53.69 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2560 

ลำดับท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวนคนท่ี
ตอบ 

คาเฉลีย่ 

1 (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 29.82 6 4.97 
 (2) ดานความรู 24.42 6 4.07 
 (3) ดานทักษะทางปญญา 25.62 6 4.27 
 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 29.40 6 4.90 

 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

27.60 
6 4.60 

 
(6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ  26.58 6 4.43 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

27.24 6 4.54 

2 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 10 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

6 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเรจ็การศึกษาในหลักสูตร(รอย
ละ) (อยางนอยรอยละ 20) 

60 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 10 100 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 10 100 

จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 9 90 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 9 90 

- ไมตรงสาขาที่เรียน 0 0 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 1 10 

จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา 0 0 

จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 0 0 

จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท 0 0 

จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร 0 0 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 100 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 
3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และ
สภาพความพรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตาม
เกณฑ 

3.33 3.83 3.58 

3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร
ที่เปดสอนและสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของ
สถาบันและหลักสูตร ผลลัพธการเรยีนรูที่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรูพื้นฐาน
ในสาขาภาษาตางประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ 

3.50 4.00 3.75 

3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่
ใชในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่
สมัครเขาเรียน 

4.33 4.50 4.42 

3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร  มี คุณสมบั ติ ข้ันตนทั้ งความรูพื้นฐานหรือ
ประสบการณที่จำเปนตอการเรียนในหลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพ
กายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.33 3.50 3.42 

3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตร
ทั่วไป มีความเขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจาก
อัตราสวนนิสิตที่รับเขาตอผูสมัคร) 

3.50 3.67 3.58 

รวม 3.60 3.90 3.75 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมี
การรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับ
การพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจน
สำเร็จการศึกษา 

3.83 4.00 3.92 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการ
อบรมใหความรูกอนเขาศึกษา 

4.17 4.33 4.25 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง  ๆไดอยางชัดเจนม ี

4.00 4.67 4.33 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียน
เรียน โครงสรางรายวิชาเรยีนแกนิสิตทุกคน 

4.50 4.83 4.67 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่อง
ตางๆ ในการเรียน 

4.33 4.67 4.50 

3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมให
นิสิต ไดอยางเหมาะสม 

4.00 4.33 4.17 

รวม 4.14 4.47 4.31 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

ดานการรับนิสิต 
ผลการประเมนิ 

คาเฉลีย่ 
3.1.1 การรับนิสิต   
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

3.75 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

4.31 

ภาพรวม 4.03 
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ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.70 4.73 3.98 4.45 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตาม
หลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

4.73 4.81 4.13 4.54 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.79 4.84 4.11 4.34 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
เพื่อชวยใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.72 4.88 4.05 4.54 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออื่นๆ หรอืถายทอด
ประสบการณอื่น  ๆแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.69 4.95 4.06 4.23 

รวมผลการประเมิน 4.72 4.84 4.07 4.42 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวน
ระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระบณัฑิตศึกษา) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิสิต
ตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.21 4.45 4.33 

3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.44 4.62 4.53 
3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและ
ศักยภาพของนิสิต 

4.34 4.56 4.45 

3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารย
ผูสอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.05 4.23 4.14 

3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    
ความชวยเหลือดานอื่นๆ 

3.98 4.38 4.18 

3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะ
ออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

3.78 4.06 3.92 

3.2.7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.52 4.66 4.59 
3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา 
การทำวิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอื่นๆ 

4.05 4.25 4.15 

รวม 4.17 4.37 4.29 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและ
พัฒนานิสิต) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ 
และครอบคลุมทุกประเภทกจิกรรม 

3.21 3.43 3.32 

3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกจิกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถใน
การจัดกิจกรรมที่สนองความตองการของนิสิต 

3.85 4.05 3.95 

3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของหลักสูตร 

3.79 4.27 4.03 

3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความ
ยึดมั่นผูกพันกับความเปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสนัทนาการ 
ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.02 4.34 4.18 

3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 เชน ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health 
literacy, life skill, career skills 

3.76 4.26 4.01 

3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุน
ของสถาบัน 3.68 3.84 3.76 

3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 2.58 2.84 2.71 
3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการ
ดูแลนิสิตไดรับการพัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการ
เรียนรูทีเ่ปนมาตรฐานเดียวกัน  

3.02 3.34 3.18 

3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี 
Visiting Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสง
นิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรูในตางประเทศ 

2.63 3.03 2.83 

รวม 3.39 3.71 3.55 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

คาเฉลีย่ 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตร)ี 

4.29 

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

3.55 

ภาพรวม 3.92 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
1.  ตารางขอมูลนิสิตแตละปการศึกษา 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลกัสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2554 51 31 20 20 14 3 2 1 
2555  36 23 20 19 11 2 2 
2556   18 13 12 12 2 2 
2557    27 21 15 14 3 
2558     17 13 13 9 
2559      29 26 19 
2560       19 14 
2561        6 

รวม 51 67 61 80 83 83 78 56 
 
2.  อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ี
รับเขา 

จำนวนนิสิตตนป
การศึกษา 

จำนวนนิสิตสิ้นสุดป
การศึกษา 

รอยละอัตราการคง
อยู 

จำนวนท่ี
หายไป 

2558 98 69 70.41 29 
2559 91 69 75.82 22 
2560 92 72 78.26 20 
2561 71 48 67.61 23 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลีย่ 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง - 4.41 4.69 3.40 4.38 
2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอ
รองเรียน 

- 
4.45 4.59 3.34 

4.01 
3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน - 4.56 4.76 3.41 3.88 
4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน - 4.63 4.79 3.29 4.48 
5. วิธีการจัดการขอรองเรียน - 4.56 4.73 3.38 4.16 
6. ผลการจัดการขอรองเรียน - 4.61 4.80 3.38 4.12 

คาเฉลีย่แตละดาน - 4.54 4.73 3.36 4.17 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต (IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การ
สำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.42 4.68 4.55 
3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสตูร 3.72 3.96 3.84 
3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.12 4.26 4.19 
3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัย
ของตนเอง 

3.92 4.36 4.14 

3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.38 4.64 4.51 
3.3.6 ความกระตือรอืรนในการจัดการขอรองเรียน 4.05 4.29 4.17 
3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.48 3.82 3.65 
3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.95 4.31 4.13 
3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.88 4.22 4.05 
3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.03 4.25 4.14 

รวม 4.00 4.28 4.14 
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หมวดท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
4.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร  

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 
4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบ
การบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.20 3.40 3.30 
4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  3.00 3.20 3.10 
4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารย
ในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.40 4.40 3.90 

4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ 
ในจำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย อว. 

3.60 4.00 3.80 

รวม 3.30 3.75 3.53 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ
และแตงต้ังอาจารยประจำหลักสตูร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริม
และพัฒนาอาจารย) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนง
ทางวิชาการ ตามเปาหมายที่กำหนด 

3.60 3.80 3.70 

4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการ
วางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีม
บริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

3.80 4.00 3.90 

4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มี
ศักยภาพใหคงอยูกับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหาร
หลักสูตรควรประกอบดวย  แผนอัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผน
ธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตาม
บริบท 

2.80 3.20 3.00 

4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
กำหนด  สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทน
ขอจำกัดอยางเปนระบบ 

2.80 3.20 3.00 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ
และแตงต้ังอาจารยประจำหลักสตูร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริม
และพัฒนาอาจารย) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   
ขาดแคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   
ความเสี่ยง ดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
นิสิต 

3.00 3.20 3.10 

4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยาง
ชัดเจน 3.60 4.00 3.80 

4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ 

3.80 4.00 3.90 

4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 

3.40 3.60 3.50 

4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจำหลักสตูร 3.20 3.60 3.40 
4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4.00 4.20 4.10 
4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรกัษาอยางมปีระสิทธิภาพ 3.20 3.60 3.40 

รวม 3.38 3.67 3.53 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการ
ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบ
การสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยาง
ตอเน่ือง 

4.80 5.00 4.90 

4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐาน
และ  มีศักยภาพที่สูงข้ึนเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.40 5.00 4.70 

4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทาง
วิชาการอยางตอเน่ือง 3.40 3.60 3.50 

4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 3.60 3.80 3.70 
4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 3.20 3.60 3.40 
4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 3.60 4.00 3.80 

4.1.3.7 อาจารยอาวุโส  หรืออาจารยที่ มี เทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอด
ประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร 

3.40 3.60 3.50 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการ
ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบ
การสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวา
กำลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะ
ความสามารถดานการวิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

3.20 3.80 3.50 

รวม 3.70 4.05 3.88 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ผลการประเมนิ 

คาเฉลีย่ 
(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย 
และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลกัสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) 3.53 
4.1.2 ระบบการบรหิารอาจารย 3.53 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 3.88 

ภาพรวม 3.65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลยัเวสเทิรน  ปการศึกษา 2561 24 
 

ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ที ่ ช่ือ-นามสกลุ (มคอ. 2 พ.ศ.2559) ช่ือ-นามสกลุ (สมอ.08 ปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 
1 ผศ. บุญพะเยาว เลาหะจินดา ผศ. บุญพะเยาว เลาหะจินดา 
2 ดร. ถิรวัฒน วรรณตุง ดร. ถิรวัฒน วรรณตุง 
3 ผศ. วีรศักดิ ์จรภักดี ผศ. วีรศักดิ ์จรภักดี 
4 ดร. ปยฉัตร รูปงาม ดร. ปยฉัตร รูปงาม 
5 ดร.นงลักษณ อยูน่ิม อ. สยมภู สงวนสิทธิอนันต 
6 ดร.สุริยัน สุขต ิ  
7 ผศ.วรวุฒิ สมศักดิ์  

ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2559 2560 2561 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลอืก การพฒันา และสงเสริมใหนิสิตมีความพรอม 
และสำเรจ็การศึกษา 

4.73 3.82 3.65 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.80 4.05 4.06 
1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตามโครงสราง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีสวนรวม 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.67 3.91 4.14 

1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.53 4.00 4.48 

1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอือ้ใหนิสิตมพีื้นฐานความรูและสามารถ
ตอยอดความรูอยางมรีะบบ 

4.60 3.95 4.22 

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมสีัดสวนที่เหมาะสมกบัจำนวนนิสิตที่รบัในหลักสูตร 4.53 3.82 3.53 

1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.60 3.55 3.53 
1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมสีวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลกัสูตร 4.40 3.91 4.04 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ
สอนของอาจารย 4.67 3.82 3.89 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.73 3.50 3.71 

1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรอืคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 4.87 3.86 4.58 
1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรทีส่งเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการ
อยูรวมกัน 

4.33 3.82 4.32 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อปุกรณ สำหรบัการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.87 3.73 4.53 

1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 5.00 3.86 4.23 

รวมผลการประเมิน 4.66 3.83 4.07 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
4.3 ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และความพึงพอใจของอาจารย) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.00 4.40 4.20 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 3.80 4.00 3.90 
4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 3.60 3.60 3.60 
4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

3.60 4.00 3.80 

รวม 3.75 4.00 3.88 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสตูร 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมยัตามความกาวหนาในศาสตร
สาขานั้นๆ) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการ
พัฒนาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.12 4.36 4.24 

5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการ
เปดวิชาใหมใหนิสิตไดเรียน 

4.02 4.14 4.08 

5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนา
ทางวิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต 

4.12 4.24 4.18 

5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเน้ือหาที่
ครบคลุมกวางขวางครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มี
ความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.33 4.45 4.39 

5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธ
กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.17 4.33 4.25 

5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 

4.09 4.15 4.12 

5.1.7 การจัดการเรยีนการสอนครอบคลมุสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.22 4.46 4.34 
5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอื้อใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการ
เรียนวิชาตอยอด 

4.43 4.59 4.51 

5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่
กำหนดในหลักสูตร 

3.82 4.08 3.95 

5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงาน 

4.03 4.19 4.11 

5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษา
ปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู 
วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

4.15 4.21 4.18 

5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของ
สาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสู
โลกแหงการดำรงชีวิต 

4.03 4.19 4.11 

5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการ
เรียนในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

4.21 4.33 4.27 

รวม 4.13 4.29 4.21 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน 

รายการประเมิน ภาคการศึกษา 
1 2 รวม 

5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนด

ผูสอน/ ฯลฯ) 
คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

5.2.1.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญใน
เน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 4.04 4.28 4.16 

5.2.1.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย 
เพื่อใหมีโอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและ
ประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 
วิชา) 

4.02 4.16 4.09 

5.2.1.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของ
อาจารยใหทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.15 4.27 4.21 

5.2.1.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ 

มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอน
รายวิชา 

4.23 4.43 4.33 

5.2.1.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการ
สอนจากอาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับ

อาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน 
4.26 4.42 4.34 

5.2.1.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การให
คำแนะนำ และการปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิต
อยางเหมาะสม 

4.04 4.22 4.13 

รวม 4.12 4.30 4.21 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการ
กำหนดผูสอน/ ฯลฯ) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

5.2.2.1 การควบคุมการจดัการเรยีนการสอนในวิชาทีม่ีหลายกลุมเรยีนใหไดมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.02 4.12 4.07 

5.2.2.2 การสงเสรมิใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ  ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.04 4.44 4.24 
5.2.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู
จากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.21 4.35 4.28 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการ
กำหนดผูสอน/ ฯลฯ) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

5.2.2.4 การจัดกจิกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐาน
ที่จำเปนตองมีกอนเขาโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.11 4.23 4.17 

5.2.2.5 การจัดกจิกรรมการพัฒนาและเพิม่ศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่ม
ประสบการณการเรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.44 4.58 4.51 

5.2.2.6 การสงเสรมิความสามารถพิเศษ คุณลักษณะทีเ่อื้อตอการทำงาน (ความ
รับผิดชอบ ทักษะการสือ่สารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา 
ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสื่อสาร 
(เครือขายทางสงัคม online learning) 

4.32 4.44 4.38 

5.2.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือ
ดานการหางานทำ/การเผยแพรผลงาน) 

4.12 4.34 4.23 

5.2.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 

4.24 4.58 4.41 

5.2.2.9 มกีารควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.02 4.26 4.14 
5.2.2.10 การสงเสรมิการทำวิจัยเพือ่พัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวน
อาจารยทีม่ีการทำวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน) 

4.04 4.18 4.11 

5.2.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพฒันา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

4.11 4.35 4.23 

5.2.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.02 4.22 4.12 

5.2.2.13 การควบคุมกำกบักระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.21 4.29 4.25 
5.2.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการ
สอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.02 4.22 4.12 

5.2.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของ
นิสิต  

3.98 4.24 4.11 

5.2.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการเรียนการ
สอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

3.12 3.24 3.18 

5.2.2.17 การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกบัประเด็น
ที่นิสิตสนใน (ถาม)ี 

4.38 4.54 4.46 

5.2.2.18 ระบบการกำกบัติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของ
อาจารยที่ปรึกษา (ถามี) 

4.24 4.68 4.46 

5.2.2.19 มรีะบบการคัดเลอืกสถานประกอบการทีจ่ะใหนิสติเขาไปปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา 

4.21 4.53 4.37 

5.2.2.20 มรีะบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกจิศึกษา โดย
มีสวนรวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4.23 4.49 4.36 

รวม 4.10 4.32 4.21 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมนิผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.11 4.23 4.17 
5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.05 4.27 4.16 

5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจรงิ (เครือ่งมือประเมนิมี
ความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปาก
เปลา การสงัเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครือ่งมือประเมนิสะทอน
สภาพการปฏิบัติงานจรงิในการประกอบอาชีพ 

4.22 4.46 4.34 

5.3.4 การกำกบัใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครือ่งมือประเมนินิสิตทีเ่หมาะสมกบัวิชาและ
ผลลพัธการเรียนรู 

4.16 4.22 4.19 

5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรงุพฒันาเครือ่งมือที่ใชในการประเมิน
คุณภาพนิสิต (มกีารวิพากษขอสอบ ปรับปรงุขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลัง
ขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดข้ันสงูไดเครื่องมือ
ประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

4.08 4.24 4.16 

5.3.6 การควบคุมการประเมนิผลการเรียนในรายวิชาทีม่หีลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.32 4.68 4.50 

5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรบัรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรด
ชัดเจน สอดคลองกบัทีเ่กณฑที่นิสิตมสีวนรวม หรือรบัรูรวมกันต้ังแตแรก  มีขอมลู
หลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด 
สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.47 4.59 4.53 

5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.22 4.46 4.34 
5.3.9 การประเมินการจดัการเรยีนการสอน การประเมนิหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ .7 

4.12 4.36 4.24 

รวม 4.19 4.39 4.29 
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1 อาจารยประจำหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุม
เพื่ อวางแผน ติ ดตาม 
แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร
ดำเนินงานหลักสูตร 

1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวน
หลักสูตร  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 6 ครั้ง) ปรากฏ
หลักฐานดังรายการประชุม 6 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจำ
หลักสูตร 

คร้ังที่/วันที่ประชุม 
ผูเขารวม 
ประชุม 

รอยละ 

1. ผศ.บุญพะเยาว  
เลาหะจินดา  
2. ผศ.วีรศักด์ิ จรภักดี 
3. ดร.ถิรวัฒน วรรณตุง 
4. ดร.ปยฉัตร รูปงาม 
5. อ.สยมภู  
สงวนสิทธิอนันต 
 

 

1 
9 /ส.ค./61 

5 คน 100.0 

2 
13 /ธ.ค. /61 

5 คน 100.0 

3 
17 /ม.ค./62 

5 คน 100.0 

4 
21 /มี.ค./62 

5 คน 100.0 

5 
16 /พ.ค./62 

4 คน 80.0 

6 
18 /ก.ค /62 

4 คน 80.0 

เฉลี่ยรอยละ 93.3 
 

√ 

2 มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ห ลั ก สู ต ร  ต าม แ บ บ 
มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แ ห ง ช า ติ  ห รื อ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
 หลักสูตรใหม            

 หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2559 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอ
นุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2558  เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และ
ไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการอุดมศึกษา ฯไดรับทราบและการใหความเห็นชอบ
หลักสูตร เม่ือวันที่  2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  

√ 

3 มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา 

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน52 วิชา มีรายละเอียด
ดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 30 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ 0 วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 22 วิชา   
ตามหลักฐานการการสงและรวม มคอ.3 และ มคอ.4  

√ 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลยัเวสเทิรน  ปการศึกษา 2561 31 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

4 จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ราย งาน ผล การ
ด ำ เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน  ห ลั ง ส้ิ น สุ ด ภ า ค
การศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5 
- 6 จำนวน 52 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 30 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ 0 วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 22 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ตามหลักฐานการการสงและรวม มคอ.5 และ มคอ.6 

√ 

5 จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร 
ต า ม แ บ บ  ม ค อ .7 
ภ าย ใน  6 0 วั น  ห ลั ง
ส้ินสุดปการศึกษา 

หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทยมีการจัดทำ 
มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุง
หลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

√ 

6 มี ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรี ย น รู  ที่ ก ำห น ด ใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถา
มี) อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละปการศึกษา 

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย 
เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่
กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งส้ิน 35 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดป
การศึกษา 2561 จำนวน 52 วิชา คิดเปนรอยละ 67.3 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู 

√ 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การ จัดการเรี ยนการ
สอน    กลยุทธการสอน 
หรือ การประ เมินผล
การเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดำเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว  

1. ปการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและ
วิธีการประเมิน รายวิชาที่ มี การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตาม
ขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2560  
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

8 อาจารยประจำสาขาทุก
คน มีคุณสมบัติครบตาม
ขอกำหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคนิคการแพทย
เปนอยางนอย 

อาจารยประจำสาขาฯ จำนวน 5 สาขา  
1 ดร.ถิรวัฒน วรรณตุง         หัวหนาสาขาโลหิตวิทยาคลินิกฯ 
2. อ.สยมภู สงวนสิทธิอนันต  หัวหนาสาขาจุลชีววิทยาคลินิก 
3. ผศ.บุญพะเยาว เลาหะจินดา หัวหนาสาขาเคมีคลินิก 
4. ผศ.วีรศักดิ์ จรภักด ี        หัวหนาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 
5. ดร.ปยฉัตร รูปงาม          หัวหนาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 
มีคุณสมบัติครบตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทยดังน้ี 
- มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) และ 
ปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอก ในสาขาเทคนิคการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย อณูชี
วทางการแพทย จุลชีววิทยา ภูมิคุมกัน วิทยาศาสตรการบริการโลหิตชีวเคมี โลหิตวิทยา 
ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก หรือสาขาที่สัมพันธตาม ISCED  

- มีประสบการณการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาเทคนิคการแพทยหรือ
วิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตรชีวภาพ ไมนอยกวา 3 ป หลังการสำเร็จการศึกษา
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือมีประสบการณวิชาชีพเทคนิคการแพทยทำงานเต็มเวลา
ในสาขา 1) เคมีคลินิก และ/หรือ 2) โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิกและปรสิต
วิทยา และ/หรือ 3) จุลชีววิทยาคลินิก และ/หรือ 4) ภูมิคุมกันวิทยา และ/หรือ 5) 
วิทยาศาสตรการบริการโลหิต และ/หรือเปนหัวหนาหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยไม
นอยกวา 5 ป 
- มีผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษกอนเขาบรรจุ ไมเกิน 1 ปเปนไปตามประกาศ
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจำมหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
- มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามเกณฑที่กำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรง
ตำแหนงทางวิชาการ อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลังกอนเขาบรรจุ  
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยที่ไมหมดอาย ุ

√ 

9 อาจารยใหม (ถามี) ทุก
คน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคำแนะนำดานการ
จัดการเรียนการสอน 

ปการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มีการรับ
อาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบ
อัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม มีจำนวน 1 คน และอาจารยใหมไดเขา
รับ การปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนา
อาจารยใหม ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารย  พี่เล้ียงคอยกำกับดูการดำเนินการและ
ประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการ
อบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

√ 

10 อาจารยประจำหลักสูตร
ทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง 

มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำ 
ที่ไดรับการพัฒนา 8 คน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ทุกทาน คิดเปนรอยละ 100   
 
 

√ 

11 จ ำ น ว น บุ ค ล า ก ร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป 

มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนมีจำนวน 6 คน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการที่
สัมพันธกับหนาที่รับผิดชอบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 83.3  
 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

12 ระดับความพึงพอใจของ
นั กศึ ก ษ าป สุ ด ท าย /
บั ณ ฑิ ต ให ม ที่ มี ต อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย
ไมน อยกวา 3 .5  จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน 13 คน มีผูตอบแบบ
ประเมินจำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มี
คะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.36 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ท่ี 
ความพึงพอใจมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตาม TQF 

ผลสำรวจ 
คา 

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวน 
ผู

ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 55.25 13 4.25 ดี 
2 ดานความรู 57.46 13 4.42 ดี 
3 ดานทักษะทางปญญา 55.25 13 4.25 ดี 
4 ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

57.46 13 4.42 ดี 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

57.46 13 4.42 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพ 

57.46 13 4.42 ดี 

รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต 56.68 13 4.36 ด ี
 

√ 

13 ระดับความพึงพอใจของ
ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต อ
บัณ ฑิ ต ใหม  เฉ ล่ีย ไม
น อ ย ก ว า  3 .5  จ า ก
คะแนนเตม็ 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2560) 
ทั้งส้ินจำนวน 10 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 60 ไดคะแนน
ความพึงพอใจตอหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.54 เม่ือแยกเปน
รายดานไดดังน้ี 

ท่ี 
ความพึงพอใจมาตรฐานผล

การเรียนรูตาม TQF 

ผลสำรวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 29.82 6 4.97 ดีมาก 
2 ดานความรู 24.42 6 4.07 ดี 
3 ดานทักษะทางปญญา 25.62 6 4.27 ดี 
4 ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

29.40 6 4.90 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

27.60 6 4.60 ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 26.58 6 4.43 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต 27.24 6 4.54 ดีมาก 

 

√ 

14 ระดับความพึงพอใจของ
นิ สิ ต ต อคุณ ภ าพ การ
สอนของอาจารยสาขา
เทคนิคการแพทย เฉล่ีย
ไมนอยกวา 3.5 คะแนน
จ า ก ค ะ แ น น เต็ ม  5 
คะแนน 

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพ
การสอนของอาจารยสาขาเทคนิคการแพทย เฉล่ียเทากับ 4.21 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

15 ระดับความพึงพอใจของ
นิ สิ ต ต อ ท รั พ ย า ก ร
สนับสนุนการเรียนสอน
เฉ ล่ีย ไมน อยกวา 3.5 
คะแนนจากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตตอ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนสอนเฉล่ียเทากับ 4.10 

√ 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี มีจำนวน 15 ตัวบงช้ี  
จำนวนตัวบงช้ีที่ดำเนินการ
ผานเฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-5 

มีจำนวน 5 ตัวบงช้ี  
(ตัวบงช้ีที่ดำเนินการผาน  1, 2, 3, 4, และ5) 

√ 

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-5 รอยละ 100 √ 
จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีที่

ดำเนินการผาน  
มีการดำเนินการผานจำนวน 15 ตัวบงช้ี 

 
√ 

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในป
น้ี (มีตัวบงช้ีจำนวน 15 ตัว

บงช้ี) 

รอยละ 100 √ 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2559 2560 2561 
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 3.92 4.11 4.18 
1.2 ทรพัยากรที่เอือ้ตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและพอเพยีงตอการจัดการศึกษา 

3.87 4.03 4.02 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมลูที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรงุใหทันสมัย 

4.16 3.76 4.14 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 3.80 4.12 4.09 
1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจจบุัน 4.22 4.18 4.25 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 3.72 4.10 3.91 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรบันิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 3.82 4.10 4.11 
1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.26 4.08 4.13 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 4.03 4.14 3.97 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึง่ไมใชหองเรยีน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.00 4.05 4.21 

รวมผลการประเมิน 3.98 4.07 4.10 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
6.1 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
6.1 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการ
ดำเนินงานใหมีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารย
ประจำหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

4.02 4.16 4.09 

6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพยีงพอและเหมาะสมตอการจดัการเรียนการสอน 4.22 4.36 4.29 
6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

3.86 4.12 3.99 

6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.24 4.48 4.36 
6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.08 4.24 4.16 
6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เชน หองสมุด ฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู 
เพียงพอและทันสมัย 

4.11 4.25 4.18 

6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 3.72 3.98 3.85 
6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา
หรือทำงานรวมกัน 

4.21 4.45 4.33 

6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 3.82 4.22 4.02 
รวม 4.03 4.25 4.14 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557 

1. ผศ.บุญพะเยาว เลาหะจินดา 
2. ดร.ถิรวัฒน วรรณตุง 
3. ดร.นงลกัษณ อยูน่ิม 
4. ดร.สุริยัน สุขติ 
5. ดร.วรวุฒิ สมศักด์ิ 
6. อ.วีรศักด์ิ จรภักดี 
7. ดร.สรญัญา ศิรบิาล 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558 
1. ผศ.บุญพะเยาว เลาหะจินดา 
2. ดร.สุริยัน สุขติ 
3. ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักด์ิ 
4. อ.วีรศักด์ิ จรภักดี 
5. ดร.สรญัญา ศิรบิาล 
6. ดร.นงลกัษณ อยูน่ิม 
7. ดร.ถิรวัฒน วรรณตุง 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559 
1. ผศ.บุญพะเยาว เลาหะจินดา 
2. รศ.ดร.สหพฒัน บรัศวรกัษ 
3. ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักด์ิ 
4. ดร.ถิรวัฒน วรรณตุง 
5. ดร.ปยะภรน รัตนนิลสรวง 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1. ผศ.บุญพะเยาว เลาหะจินดา 
2. ผศ.วีรศักดิ ์จรภักด ี
3. ดร.ถิรวัฒน วรรณตุง 
4. ดร.ปยะภรน รัตนนิลสรวง 
5. ดร. ปยฉัตร รูปงาม 
6. อ.รุงกาญจน สงัฆรักษ 
7. อ.สยมภู สงวนสิทธิอนันต 
8. อ.พรสรุี พงษสุชาติ 
9. อ.ชาติชาย คลายสุวรรณ 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. ผศ.บุญพะเยาว เลาหะจินดา 
2. ผศ.วีรศักดิ ์จรภักด ี
3. ดร.ถิรวัฒน วรรณตุง 
4. ดร. ปยฉัตร รูปงาม 
5. อ.สยมภู สงวนสิทธิอนันต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2558-2561 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.66 4.65 4.09 4.54 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,
ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.83 4.83 4.55 4.77 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรบันักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 2 2 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3 2.67 2.67 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 2 3 3 2 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+2.38+5/3 

=4.13 
5+5+5/3 

=5 
5+1.85+5/3 

=3.95 
5+3.33+5/3

=4.44 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

2.38 5 1.85 3.33 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 5 5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2 3 2 2 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 2.17 3.66 2.98 2.81 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 4.50 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 3.50 3.38 3.50 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 3 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.37 3.59 3.27 3.31 

 


