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คำนำ 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสร ็จเรียบร้อยแล้ว  จึงนำเสนอรายงานนี้ต ่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย  (ประธานกรรมการ) 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ    (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  
ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปดิสอนหลักสตูรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2541 ถงึ
ปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทัง้สิ้น 11 คณะวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 
3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งบุรีรัมย ์ และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล ระดบับัณฑติศึกษา 3 หลักสตูร คือ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาการบริหารงานสาธารณสุข หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตระบบ
การศึกษาทางไกล และหลักสตูรปรัชญาดษุฎบีัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 คน จำแนก ดงัน้ี มีวฒุิปริญญาเอก 4 คน และวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย ์4 คน มีนิสติทัง้สิ้น 63 คน และในปีการศึกษา 2561 มีนิสติสำเร็จการศึกษา จำนวน 3 คน 

ปณิธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลยัเวสเทิร์นสร้างเสริมปัญญา ใฝห่าความรู้คู่คุณธรรมชี้นำสังคม
ผสมผสานการปฏบิัต ิเพื่อพฒันาสุขภาพประชาชน 

วิสัยทัศน์   "คลงัปญัญาสาธารณสขุ ร่วมภาคเีครือขา่ย ก้าวไกลสู่สากล" 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -       เป็น

ปัญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
ร่วมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥3.51 33.60/8=4.20 4.20 4.20 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท,ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และ
หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 40 
1/3x100=33.33 

33.33/80x5=2.08 
2.08 2.08 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.14 3.14 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5+5+5+0/4=3.75 3.75 3.75 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 80 
3/3x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 80 
3/3x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ร้อยละ 40 4/3x100=133.33 5 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

≥3.51 
0/3x100=0 
0/3x5=0 

0 0 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.58 3.58 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

3 3 3 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 90 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.75 3.75 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.62 3.62 
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หลักสูตร สาธารณสขุศาสตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น 

1. ศิษย์เก่าได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการและผลงานสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงการ
สาธารณสุข  
จุดท่ีควรพัฒนา 

1.ยกระดับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้มีระดับที่สูงข้ึน เช่น ในฐานข้อมูลวารสาร TCI กลุ่ม 1 
หรือ ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ   
องค์ปะกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เร่งรัดจำนวนนิสิตให้สำเร็จตามแผนการศึกษาที่กำหนด 
องค์ปะกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น  

1. อาจารย์มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับและมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา 
องค์ปะกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรพิจารณาการประเมินดุษฎีนิพนธ์ให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
องค์ปะกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู ้
จุดเด่น  

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้นิสิตได้สืบค้นข้อมูลและนำไปใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์จุดที่ควรพัฒนา 
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ภาพรวมหลักสูตร 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณภาพทั้งด้านปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการ  
2. การดำรงรักษาให้มีอัตราการคงอยู่ตลอดหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
3. ศิษย์เก่าของหลักสูตรมีความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เพิ่มระดับคุณภาพการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น   

วันท่ี 5 สิงหาคม 2562 

ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย 
2. ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ได้รบั การตีพิมพ์และหรอืเผยแพร ่

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนกัศึกษา 
ตังบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 

4 อาจารย์  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย ์

5 หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตแพทย์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั (อธกิารบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง)  
ในแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 
2556 8 8 8 4 3 3 
2557 - 24 23 21 15 9 
2558 - - 15 15 14 13 
2559 - - - 25 25 15 
2560 - - - - 17 15 
2561 - - - - - 8 
รวม 8 32 46 65 74 63 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิตท่ี
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิตท่ี
ยังไม่สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ
อัตราการ

คงอยู่ 
2557 2558 2559 2560 2561 

2556 8 - - 4 1 - 5 3 62.50 37.50 

2557 24 - - 2 6 2 10 9 41.67 37.50 

2558 15 - - - 1 1 2 13 13.33 86.67 
2559 25 - - - - - 0 15 0.00 60.00 
2560 17 - - - - - 0 15 0.00 88.24 
2561 6 - - - - - 0 8 0.00 100.00 
รวม 97 0 0 6 8 3 17 63 17.53 64.95 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอก รุ่นจบปีการศึกษา 2560   

ลำดับท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 33.60 8 4.20 
  (2) ด้านความรู้ 33.40 8 4.18 
  (3) ด้านทักษะทางปัญญา 34.40 8 4.30 
  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 33.00 8 4.13 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 33.00 8 4.13 
  (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 34.20 8 4.28 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 33.60 8 4.20 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 8 

3 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(คน) 

8 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 
20) 

100 

 
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรัชญดุษฏีบัณฑิต 

ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

รวมถ่วง
น้ำหนัก 

1. บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพมิพ์ในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ 0.10 - - 
2. บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 1 0.20 

3.1บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

0.40 - - 

3.2 บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนมุตัิและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.40 - - 

3.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลTCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 

5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 

0.80 - - 
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ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

รวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการสำหรบัการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 0.80 1 0.80 

6.1 บทความที ่ต ีพ ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - 

6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
7. งานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 - - 
11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 1.00 - - 

ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 1 

จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมดในหลักสตูร (คน) 3 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพห์รอืเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาเอกในหลักสูตร 

 

แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเตม็ 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 2..08 

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของนิสิตท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ค่าน้ำหนัก 

1 พลากร  พุทธรักษ์ การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไข้เลือดออกทาง
ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

พฤศจิกายน 2561 

0.20 

2 อุบลรัตน์ วิเชียร การพัฒนารูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุจาก
การปฏิบัติงานของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วารสารพยาบาลทหารบก 
ปีที่ 19 ฉบับพเศษ 
พ.ค. - ส.ค. 2561 

0.80 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วน
อาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.28 4.30 4.29 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสม
กับหลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร 
ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู ้ที่กำหนดใน
หลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะ
อ่ืน ฯลฯ 

4.25 4.28 4.26 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือ
หรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และ
เป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.30 4.35 4.32 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจน
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐาน
หรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อม
ด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.35 4.38 4.36 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / 
หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด ้วย
ตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

4.28 4.30 4.29 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่
นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.38 4.40 4.39 

รวม 4.30 4.33 4.31 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และ
มีการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับ
การพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จน
สำเร็จการศึกษา 

4.35 4.45 4.40 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิต
การอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

4.35 4.50 4.42 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่าง  ๆได้อย่างชัดเจนมี 

4.50 4.45 4.47 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เกี ่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.45 4.55 4.50 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่อง
ต่างๆ ในการเรียน 

4.35 4.54 4.44 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้
นิสิต ได้อย่างเหมาะสม 

4.45 4.55 4.50 

รวม 4.40 4.50 4.45 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรปีการศึกษา 2561 
ด้านการรับนิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

4.31 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

4.45 

ภาพรวม 4.38 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การสง่เสรมิและพัฒนานสิิต 
การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บณัฑิตศกึษา 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 
การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ 

3.86 4.14 4.20 

    1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ 
ความสามารถ ในการแนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

3.88 4.16 4.25 

    1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้
คำปรึกษาที่เพียงพอ 

3.91 4.19 4.25 

    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ 
ติดตามผลการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่าง
สม่ำเสมอ 

3.93 4.19 4.20 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความ
ช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหา
ต่างๆ 

3.94 4.19 4.25 

รวมผลการประเมิน 3.96 4.21 4.23 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านการส่งเสรมิและพัฒนานิสิต 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวน 
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที ่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้
จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.40 4.43 4.41 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.45 4.47 4.46 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและ
ศักยภาพของนิสิต 

4.50 4.50 4.50 

    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์
ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.35 4.40 4.37 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ    
ความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

4.50 4.52 4.51 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยง
ที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.45 4.48 4.46 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวน 
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.35 4.38 4.36 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้
คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.40 4.53 4.46 

รวม 4.42 4.46 4.44 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านการส่งเสรมิและพัฒนานิสิต 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และ
ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 

4.48 4.54 4.51 

    3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของนิสิต 

4.5 4.49 4.49 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร 

4.45 4.42 4.43 

    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ัน
ผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฯลฯ 

4.6 4.67 4.63 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เช ่น ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career 
skills 

4.55 4.66 4.6 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของ
สถาบัน 

4.43 4.63 4.53 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.44 4.42 4.43 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิต
ได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  

4.53 4.64 4.58 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting 
Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.48 4.5 4.49 

รวม 4.49 4.55 4.52 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านการส่งเสรมิและพัฒนานิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและที่
ดุษฎีวิทยานิพนธ์) 

4.44 

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.52 

ภาพรวม 4.48 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนสิิต 
อัตราการคงอยู ่

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
จำนวนนิสิตต้นปี

การศึกษา 
จำนวนนิสิตสิ้นสุด 

ปีการศึกษา 
อัตราการคงอยู ่

(ร้อยละ) 
จำนวนท่ีหายไป 

2557 24 9 37.50 5 
2558 15 13 86.67 0 
2559 25 15 60.00 10 
2560 17 15 88.24 2 
2561 8 8 100.00 0 
รวม 89 60 64.95 17 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดข้อร้องเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ค่าเฉลีย่ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
1. มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.20 4.23 4.50 4.53 
2. ความกระตือรือล้นในการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.30 4.32 4.50 4.50 
3. ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.20 4.28 4.50 4.53 
4. คุณภาพในการจัดข้อร้องเรียน 4.00 4.24 4.40 4.45 
5. วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.20 4.29 4.50 4.53 
6. ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.20 4.33 4.30 4.38 

ค่าเฉลีย่แต่ละดา้น 4.18 4.38 4.45 4.48 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน ภาคการศึกษา 
1 2 รวม 

3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่  
การสำเร็จการศึกษา     ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.35 4.35 4.35 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.43 4.50 4.46 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.40 4.45 4.42 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัย
ของตนเอง 

4.25 4.25 4.25 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.28 4.30 4.29 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.38 4.40 4.39 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.50 4.50 4.50 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.40 4.45 4.42 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.35 4.35 4.35 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.25 4.30 4.27 

รวม 4.35 4.38 4.37 

 
หมวดท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์ใหม่) 
 (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำ 
หลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

4.35 4.35 4.35 

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  4.38 4.50 4.44 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข ้มแข็ง 
อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.40 4.43 4.41 

    4.1.4 อาจารย ์ประจำหลักสูตรต ้องมีว ุฒ ิการศ ึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และ
ประสบการณ์ ในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.50 4.50 4.45 

รวม 4.40 4.44 4.41 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย ์

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและ 
แต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและ 
พัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.38 4.43 4.40 

    4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผน
ระยะยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมี
แผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ 
(คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.40 4.50 4.45 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที ่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที ่มี
ศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควร
ประกอบด้วย  แผนอัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการ
หาตำแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.43 4.45 4.44 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กำหนด  สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทน
ข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.50 4.50 4.50 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์   
ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหาร   ความ
เสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.28 4.33 4.30 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.35 4.35 4.35 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ 

4.52 4.52 4.52 

    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.38 4.43 4.40 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.40 4.48 4.44 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 4.38 4.50 4.44 
    4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4.28 4.38 4.43 

รวม 4.39 4.44 4.42 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อ
กระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทาง
วิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

4.38 4.42 4.40 

    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและ  มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.40 4.50 4.45 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้าง
ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

4.48 4.58 4.53 

    4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและ
ระหว่างหลักสูตร 

4.45 4.50 4.47 

    4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.50 4.58 4.54 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

4.53 4.55 4.54 

    4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.58 4.63 4.60 

    4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้
ความสามารถด้านการสอน 

4.60 4.65 4.62 

รวม 4.49 4.55 4.51 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริม 
และพัฒนาอาจารย์) 

 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์ใหม่) 4.41 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4.42 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.51 

ภาพรวม 4.45 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ปีการศึกษา จำนวนอาจารย์ท้ังหมดต้นปีการศึกษา 
จำนวนอาจารย์  
 สิ้นปีการศึกษา 

อัตราการคงอยู่  
(ร้อยละ) 

2556 5 5 100.00 
2557 5 5 100.00 
2558 7 7 100.00 
2559 5 5 100.00 
2560 8 8 100.00 
2561 8 8 100.00 

 
ความพึงพอใจของอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
ด้านการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อม และสำเร็จ
การศึกษา 

4.62 4.65 4.68 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.95 5.00 5.00 

1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานิสิตให้เรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร บูรณาการ
กับพันธกิจต่าง  ๆส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย 
และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแล
สุขภาพ ฯลฯ  

4.84 4.90 4.90 

1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม 4.56 4.70 4.73 

1.5 การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเน่ือง เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้และสามารถต่อยอดความรู้
อย่างมีระบบ 

4.84 4.85 4.88 

1.6 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.84 4.95 4.98 
1.7 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.78 4.80 4.83 

1.8 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร 4.67 4.70 4.75 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 4.62 4.65 4.70 

1.10 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.95 4.95 5.00 
1.11 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 4.95 5.00 5.00 
1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 4.73 4.80 4.83 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.56 4.60 4.65 

1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.84 4.85 4.90 
รวมผลการประเมิน 4.75 4.81 4.84 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
4.3 ดา้นผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และความพึงพอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

     4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.38 4.42 4.40 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

4.40 4.50 4.45 

     4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.48 4.58 4.53 
     4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

4.45 4.50 4.47 

รวม 4.42 4.50 4.47 

 
หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านสาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาส
ในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.32 4.48 4.40 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มี
การเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

4.35 4.38 4.36 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเร ียนร ู ้ท ี ่ช ัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.40 4.50 4.45 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมี
เน้ือหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็น
จุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้ 

4.38 4.40 4.39 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.48 4.53 4.50 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 

4.50 4.50 4.50 

    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวชิา
ครบถ้วน 

4.53 4.60 4.65 

    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ใน
การเรียนวิชาต่อยอด 

4.55 4.63 4.59 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตาม
เวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

4.60 4.60 4.60 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.580 4.63 4.60 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที ่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมาย
การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.53 4.60 4.56 

    5.1.12 เน้ือหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้องที่มีความที่ซับซ้อน 
มีจุดเน้น 

4.45 4.50 4.47 

    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัย
ร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม 

4.50 4.58 4.54 

    5.1.14 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
หลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

4.60 4.63 4.61 

    5.1.15 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซ้ึงและให้องค์
ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 

4.55 4.6 4.57 

รวม 4.48 4.54 4.51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2561 28 

 

  

 

ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
5.2.1 ดา้นการวางระบบผูส้อน 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.2.1.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญใน
เน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

4.45 4.50 4.47 

    5.2.1.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย 
เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และ
ประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

4.35 4.38 4.36 

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

4.51 4.58 4.54 

    5.2.1.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 
และ มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการ
สอนรายวิชา 

4.38 4.45 4.41 

    5.2.1.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการ
สอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับ
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4.53 4.68 4.60 

    5.2.1.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้ร ับการฝึกอบรม การให้
คำแนะนำ และการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิต
อย่างเหมาะสม 

4.48 4.53 4.50 

    5.2.1.7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ 
ประสบการณ์ เวลาในการให้คำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

4.68 4.70 4.69 

    5.2.1.8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความ
เชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะ
ของนิสิต 

4.63 4.65 4.64 

    5.2.1.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ 

4.62 4.73 4.67 

    5.2.1.10 มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงาน
วิชาการอย่างต่อเน่ือง 

4.68 4.83 4.75 

รวม 4.53 4.60 4.56 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2561 
5.2.2 ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
กำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.2.2.1 การควบคุมการจัดการเรยีนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

4.38 4.48 4.43 

    5.2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นิสิต 

4.30 4.38 4.34 

    5.2.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การ
เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.48 4.50 4.49 

    5.2.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้
พื้นฐานที่จำเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.38 4.40 4.39 

    5.2.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.50 4.53 4.51 

   5.2.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทำงาน (ความ
รับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา 
ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร 
(เครือข่ายทางสังคม online learning) 

4.48 4.50 4.49 

    5.2.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการ
ช่วยเหลือด้านการหางานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 

4.58 4.60 4.59 

    5.2.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน 

4.60 4.65 4.62 

    5.2.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.62 4.65 4.63 
    5.2.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวน
อาจารย์ที่มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.63 4.65 4.64 

    5.2.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

4.50 4.68 4.59 

    5.2.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.43 4.50 4.46 

    5.2.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.50 4.63 4.56 
    5.2.2.14 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

4.60 4.63 4.61 

    5.2.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ 
ให้ความ สำคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คำปรึกษาแก่นสิิต
ตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

4.58 4.60 4.59 

    5.2.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/สาระ
นิพนธ์ของนิสิต เพื่อให้นิสิตสำเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

4.48 4.50 4.49 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
กำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.2.2.17 หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

4.50 4.53 4.51 

    5.2.2.18 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต
แต่ละคนอย่างน้อยหน่ึงครั้งต่อภาคการศึกษา 

4.53 4.58 4.55 

    5.2.2.19 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้
อย่างสะดวก 

4.48 4.50 4.49 

    5.2.2.20 มีการให ้ความร ู ้และระดับชั ้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร 

4.38 4.8 4.43 

    5.2.2.21 มีการให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย
และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 

4.40 4.53 4.46 

    5.2.2.22 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให ้น ิสิต
จัดทำข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน 

4.48 4.55 4.51 

    5.2.2.23 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี  
Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.43 4.50 4.46 

รวม 4.48 4.54 4.51 

 
ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 4.50 4.52 4.51 
    5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.38 4.40 4.39 

    5.3.3 การประเมินผลการเรยีนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปาก
เปล่า การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบตัิงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อน
สภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.53 4.58 4.55 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชา
และผลลัพธ์การเรียนรู ้

4.40 4.48 4.44 

    5.3.5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพนิสิต (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ  มีคลัง
ข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือ
ประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

4.55 4.60 4.57 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรยีนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

4.50 4.53 4.51 

    5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัด
เกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูล
หลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด 
สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.60 4.73 4.66 

    5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.61 4.70 4.65 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน 
มคอ.5 มคอ.6 และมคอ .7 

4.62 4.68 4.65 

    5.3.10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และ
การสอบป้องกัน ชัดเจน 

4.50 4.53 4.51 

    5.3.11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของ
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้ 

4.53 4.63 4.58 

    5.3.12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม 
ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการ
เผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

4.48 4.50 4.49 

รวม 4.51 4.57 4.54 

 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1) อาจารย์ประจำ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน 

1. การกำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื ่อการ
วางแผน ต ิดตามและทบทวนหลักสูตร   รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐาน
ดังรายการประชุม 5 ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 

√  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานหลักสูตร 

รายชื่ออาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

คร้ังที่/วันที่
ประชุม 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 

1.รศ.ดร.สุรีย์   จันทรโมล ี
2.รศ.ดร.ประภาเพ็ญ   
สุวรรณ 
3.รศ.ดร.มยุนา   ศรีสุภนันต ์
4.ดร. สุภาดา  คำสุชาต ิ
5.รศ.ดร. พรสุข  หุ่นนิรันดร์ 
 

1 (28 /กย / 
2561) 

5 คน 100 

2 (30 /พย / 
2561) 

5 คน 100 

3 (9 /กพ / 
2562) 

5 คน 100 

4 (3 /พย / 
2562) 

5 คน 100 

5 (5 /กค / 
2562) 

5 คน 100 

เฉลี่ยร้อยละ 100 

2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

2) ม ี ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ของ
หล ักส ู ต ร  ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
             หลักสูตรใหม่            

             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2559 โดยผ่านการรับรอง/
รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (มคอ.2) คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2559 
และได ้ร ับความเห ็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้รับทราบและการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่  
23 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2561 

√  

3) ม ี ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ของ
ร า ย ว ิ ช า  แ ล ะ
ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศ ึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน
5 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 5 วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา   
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอร์มตัว
บ่งชี้ข้อ 3.1  

√  

4) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ

ไม่มีรายวิชาภาคสนาม √  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

5) จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60ว ัน หล ังส ิ ้นส ุ ดปี
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) มีการจัดทำ 
มคอ.7  ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อการ
นำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

√  

6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่กำหนดใน มคอ.3 
อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวน
สอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่านิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามี
ผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 
โดยมีรายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่
กำหนดใน มคอ.3 จำนวนทั้งสิ้น 2 วิชา จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
ตลอด ปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 วิชา คิดเป็นร้อยละ40 (อย่าง
น้อยร้อยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (ตามแบบฟอร์ม 5.4.6) 

√  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจ ัดการเร ียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน 
หร ือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดำเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว  

1. ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปร ุงผล
การเรียนรู ้ วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที ่มี การ
ปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามข้อเสนอแนะ
ใน มคอ.7 ในปีการศึกษา2559 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3  และมีการ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 

√  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก
คน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ปีการศ ึกษา 2561 หลักสูตรปร ัชญาดุษฎ ีบ ัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  
ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่   

√  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

9) อ า จ า ร ย ์ ป ร ะ จ ำ
หลักสูตรทุกคนได ้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์ จำนวนอาจารย์ประจำ 
ที่ได้รับการพัฒนา 8 คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้

ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ท่ี 
ชื่อ – 

นามสกุล 

ชื่อโครงการ 
หรือหัวข้อ 

ท่ีรับการพัฒนา 

วัน/
เดือน/

ปี 
จัดโดย 

หัวข้อท่ี
นำไปใช้ในการ
เรียนการสอน 

1 รศ.ดร.
สุรีย์  
จันทรโมล ี

โครงการอบรม
เชิงปฎิบัตกิาร
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 

6 ก.พ.
2562 

สำนักวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 

เพื่อใช้ในการ
วิจัย 

การพัฒนา
กระบวนการคิด 

8-9 
ธค.
2561 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

การพัฒนาการ
คิด 

2 รศ.ดร.
ประภา
เพ็ญ 
สุวรรณ 

การพัฒนา
กระบวนการคิด 

8-9 
ธค.

2561 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

การพัฒนาการ
คิด 

จริยธรรมใน
มนุษย์ 

6 ก.ค. 
2562 

สำนักวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 

เพื่อใช้ในการ
วิจัย 

3 รศ.ดร.มยุ
นา  
ศรี
สุภนันต ์

การพัฒนา
กระบวนการคิด 

8-9 
ธค.

2561 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

การพัฒนาการ
คิด 

4 ดร.สุภา
ดา  
คำชาต ิ

โครงการอบรม
เชิงปฎิบัตกิาร
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 

6 ก.พ.
2562 

สำนักวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 

เพื่อใช้ในการ
วิจัย 

การพัฒนา
กระบวนการคิด 

8-9 
ธค.

2561 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

การพัฒนาการ
คิด 

5 รศ.ดร.พร
สุข หุ่นนิ
รันดร์ 

การพัฒนา
กระบวนการคิด 

8-9 
ธค.

2561 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

การพัฒนาการ
คิด 

โครงการอบรม
เชิงปฎิบัตกิาร
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 

2 ก.พ 
2562 

สำนักวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 

เพื่อใช้ในการ
วิจัย 

6 ดร.ฐาวรี  
ขันสำโรง 

การพัฒนา
กระบวนการคิด 

8-9 
ธค.

2561 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

การพัฒนาการ
คิด 

√  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

โครงการอบรม
เชิงปฎิบัตกิาร
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 

2 ก.พ 
2562 

สำนักวิจัย
และ
บริการ
วิชาการ 

เพื่อใช้ในการ
วิจัย 

7 ดร.สุภกร
รณ 
 จันทวงษ์ 

การพัฒนา
กระบวนการคิด 

8-9 
ธค.

2561 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

การพัฒนาการ
คิด 

8 ดร.
วัชรินทร์  
พอสม 

การพัฒนา
กระบวนการคิด 

8-9 
ธค.

2561 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

การพัฒนาการ
คิด 

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำท่ี
ได้รับการพัฒนา 8 คน 

อาจารย์ประจำ 
รวม 8 คน 

 

10) จำนวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
(ถ้ามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากร 
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ได้รับการพัฒนา 3.คน    
คิดเป็นร้อยละ 100 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี) 
2.  มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุน 
การเรียนการสอน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ท่ี 
ช่ือ – 

นามสกุล 

ช่ือโครงการ หรือ
หัวข้อ 

ท่ีรับการพัฒนา 

วัน/
เดือน/ป ี

จัดโดย 

หัวข้อท่ี
นำไปใช้ใน 

การเรียนการ
สอน 

1 นางจินตาภา บัว
อุไร 

โครงการพัฒนา
กระบวนการคิด  

8-9 
ธันวาคม 
2561 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

พํฒนา
ศักยภาพใน
การทำงาน
บริการ
วิชาการ 

2 นางสาวสุดารัตน์  
โสระชาติ 

โครงการพัฒนา
กระบวนการคิด  

8-9 
ธันวาคม 
2561 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

พํฒนา
ศักยภาพใน
การทำงาน
บริการ
วิชาการ 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนท่ี

ได้รับการพัฒนา 2 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุน

ประจำรวม 2 คน 
 

√  

11) ระด ับความพ ึงพอใจ
ของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บ ัณฑ ิ ต ใหม ่ ท ี ่ ม ี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น ้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ทั้งสิ้นจำนวน 
8 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ100 ได้
คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย
รวม เท่ากับ 4.20 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ท่ี 
ความพึงพอใจมาตรฐานผล

การเรียนรู้ตาม TQF 

ผลสำรวจ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 33.60 8 4.20 ดี 
2 ด้านความรู ้ 33.40 8 4.18 ดี 

√  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 34..40 8 4.30 ดี 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

33.00 8 4.13 ดี 

5 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

33.00 8 4.13 ดี 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 34.20 8 4.28 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 33.60 8 4.20 ดี 

 

12) ระด ับความพ ึงพอใจ
ของผู ้ใช้บัณฑิตที ่มีต่อ
บ ัณฑิตใหม่ เฉลี ่ย ไม่
น ้ อย กว ่ า  3 . 5  จ าก
คะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
(ปีการศึกษา 2561) ทั้งสิ้นจำนวน 3 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ100 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.21 เม่ือ
แยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ท่ี 
ความพึงพอใจมาตรฐานผล

การเรียนรู้ตาม TQF 

ผลสำรวจ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 12.60 3 4.20 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 12.80 3 4.27 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 13.00 3 4.33 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

12.20 3 4.07 ดี 

5 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

12.20 3 4.07 ดี 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 13.00 3 4.33 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 75.80 3 4.21 ดีมาก 

 

√  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ มีจำนวน 12 ตัวบ่งชี้   

จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีดำเนินการ
ผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-5 

มีจำนวน 12 ตัวบ่งชี้ 
(ตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการผ่าน  1, 2, 3, 4, และ5) 

(ตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการไม่ผ่าน 1, 2, 3, 4, และ5) 
  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ี 1-5 ร้อยละ 100   
จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ี

ดำเนินการผ่าน 
มีการดำเนินการผ่านจำนวน 12 ตัวบ่งชี้ 

 
  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดใน
ปีนี้ (มีตัวบ่งชี้จำนวน 12 ตัว

บ่งชี้) 
ร้อยละ 100   
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.67 4.50 4.62 
1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่ง
เรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

3.84 3.80 4.00 

1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมีการปรับปรุงให้
ทันสมัย 

4.22 4.00 4.20 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดล้อม และทรพัยากรทีเ่อ้ือต่อการเรียนรูใ้ห้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 4.17 3.90 4.00 
1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 4.39 3.70 4.22 
1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.11 3.70 4.00 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 4.22 4.20 4.50 
1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสิต 4.00 4.10 4.25 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.95 4.00 4.20 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  4.11 4.00 4.25 

รวมผลการประเมิน 4.17 4.00 4.22 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
6.1 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

รายการประเมิน ภาคการศึกษา 
1 2 รวม 

6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการ
ดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4.20 4.30 4.25 

    6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

4.30 4.40 4.35 

    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4.20 4.30 4.25 

    6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 4.30 4.30 4.30 

    6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 4.40 4.50 4.45 
    6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการ
เรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย 

4.40 4.50 4.45 

    6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และ
ทันสมัย 

4.30 4.00 4.15 

    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยน
สนทนาหรือทำงานร่วมกัน 

4.40 4.50 4.45 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.30 4.30 4.30 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู ้แบบทางไกลมี
ประสิทธิภาพ อาจารย์และนิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

0 0 0 

    6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมี
ของหลักสูตรปรญิญาตรี เช่น ฐานสืบค้นงานวิจัยระดับนานาชาติ เป็นต้น 

4.20 4.30 4.25 

    6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพื่อทำวิจัย 0 0 0 
    6.1.13 มีห้องทำงานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการ
ทำวิจัย 

4.30 4.30 4.30 

    6.1.14 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.40 4.30 4.35 
รวม 4.30 4.33 4.32 
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รายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557  

1. รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมล ี
2. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณหงษ์ 
3. รศ.ดร.มยุนา ศรสีุภนันต์ 
4. ดร.สุภาดา คำสุชาติ 
5. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ์ 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558  
1. ดร.สุภาดา คำสุชาติ 
2. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณหงษ์ 
3. รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมล ี
4. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ์ 
5. รศ.ดร.มยุนา ศรสีุภนันต์ 
6. ดร.ฐาวรี ขันสำโรง 
7. ผศ.ดร.วิราสิรริิ์ วสีวีรสิว์ 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559  
 1. รศ.ดร.สรุีย์ จันทรโมล ี
2. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณ 
3. รศ.ดร.มยุนา ศรสีุภนันต์ 
4. รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร ์
5. ดร.สุภาดา คำสุชาติ 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1. รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมล ี
2. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณ 
3. รศ.ดร.มยุนา ศรสีุภนันต์ 
4. ดร.สุภาดา คำสุชาติ 
5. รศ.ดร. พรสุข  หุ่นนิรันดร ์
6. ดร. ฐาวรี  ขันสำโรง 
7. ดร. สุภกรรณ  จันทวงษ์ 
8. ดร. วัชรินทร์  พอสม 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1. รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมล ี
2. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณ 
3. รศ.ดร.มยุนา  ศรีสุภนันต ์
4. ดร.สุภาดา คำสุชาติ 
5. รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร ์
6. ดร.ฐาวรี ขันสำโรง 
7. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ์ 
8. ดร.วัชรินทร์ พอสม 
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หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2557 

ปีการศึกษา  
2558 

ปีการศึกษา  
2559 

ปีการศึกษา  
2560 

1. การกำกับ
มาตรฐาน (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ N/A N/A 4.19 4.20 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือ
เผยแพร่ 

N/A 5 5 2.08 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต N/A 5 4.60 3.14 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 2 3 3 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 2 3 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 2.34 3 3.33 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2 3 3 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 5+2.86+5+ 
0.24/4=3.28 

5+5+4+0/4 
=3.50 

5+5+5+0/4 
= 3.75 3.75 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 2.86 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 4 5 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

0.24 0 0 0 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 3 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.10 3.17 3.58 3.92 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  3 3 3 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 2 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 3.25 3.50 3.75 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 3 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 3 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.12 3.21 3.53 3.62 

 


