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คำนำ 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (กาญจนบุรี)  
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่
มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมรีะบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง
สม่ำเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี)  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสร็จเรียบรอยแลว  จึงนำเสนอรายงานน้ีตอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี)  
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  (ประธานกรรมการ) 

2) ดร.นิพฐิพนธ สนิทเหลือ   (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) อาจารย วุฒิชัย วัยวุฒิ     (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี)มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยา
เขตกาญจนบรีุ  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน เปนสถาบันการศกึษาเอกชน สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสตูรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนระดับปริญญา
ตรี 3 หลักสตูร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ศูนย
การศึกษานอกท่ีตัง้บุรีรัมย และ หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล ระดับบัณฑิตศึกษา 3 
หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสขุ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิตระบบการศึกษาทางไกล และหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรดษุฎีบัณฑิต และมีจำนวนอาจารยประจำหลกสูตร
ประจำปการศึกษา 2561 จำนวน 6 คน จำแนก ดงัน้ี มีวุฒิปริญญาโท 3 คน วุฒิปริญญาเอก 1 คน วุฒิปริญญาโทและ
ดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน และ วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน  ท้ังน้ีหลักสูตรมี
นิสิต จำนวน 207 คน และในปการศึกษา 2561 มีนิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 37 คน  

ปณิธาน หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี)มหาวิทยาลยัเวสเทิรนสรางเสริมปญญา ใฝหาความรูคู
คุณธรรมชี้นำสังคมผสมผสานการปฏบิัต ิเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน 

วิสัยทัศน   "คลังปญญาสาธารณสุข รวมภาคเีครือขาย กาวไกลสูสากล" 
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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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (กาญจนบุรี)  
สาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ปการศึกษา 2560 

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 29.68/6=4.95 4.95 4.95 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
7/7x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.98 4.98 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+2.78+5/3=4.26 4.26 4.26 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
2/6x100=33.33 
33.33/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
2/6x100=3.33 

33.33/60x5=2.78 
2.78 2.78 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
2.6/6x100=43.33 

43.33/20x5=5 
5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.09 4.09 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 4 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.02 4.02 
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หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรีสาขวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ปการศึกษา2561 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- ผูใชับัณฑิตประเมินบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติอยูในคุณภาพบัณฑิตดีมาก 
และมีภาวะการมีงานทำในอัตราที่สูง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
องคประกอบท่ี 3 นิสิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ และมีความหลากหลายของ
กลุมนิสิตที่รับเขา เพื่อใหมีความพรอมในการเรียน 

2. ควรมีการวิเคราะหสาเหตุการลดลงของอัตราการคงอยู เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการใหคำปรึกษา 
และสงเสริมพัฒนานิสิต  

3. เรงรัดจำนวนนิสิตใหสำเร็จตามแผนการศึกษาที่กำหนด 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน 

 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ยกระดับการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการใหมีระดับที่สูงข้ึนตามประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

2. สงเสริมสนับสนุนนใหคณาจารยกาวเขาสูตำแหนงทางวิชาการเพิ่มมากย่ิงข้ึน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

-  ควรกำกับติดตาม และตรวจสอบผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมิน ใหสอดคลองกับ C-
mapping  

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

-   มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหนิสิตไดสืบคนขอมูลและนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 

หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (กาญจนบุรี) สาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน    
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย 
2. ดร.นิพิฐพนธ สนิทเหลือ 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. อ.วุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีทีไ่ดงานทำหรอื
ประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) ผลงาน
ของนักศึกษาและผูสำเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ไดรับ 
การตีพิมพและหรือเผยแพร 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที ่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 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 

ณ หองประชุม คณะสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 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(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใช
หลักสูตร) 

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

2555 22 22 18 18 - - - 
2556  17 11 11 10 1 1 
2557   8 7 7 7 - 
2558    68 45 44 44 
2559     90 78 70 
2560      91 57 
2561       35 
รวม 22 39 37 104 152 221 207 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 
จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวน
นิสิตท่ี
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ีลาออก
ระหวาง

การศึกษา 

จำนวน
นิสิตคง

คางศึกษา
ตอ 

รอยละ
ของ

ผูสำเร็จ
การศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

2556 17 - - 10 - 1 11 6 0 100 
2557 8 - - - 7 - 7 1 0 100 
2558 68 - - - - 37 37 24 7 84.09 
2559 90 - - - - - - 20 70 - 
2560 91 - - - - - - 34 57 - 
2561 35 - - - - - - 3 32 - 
รวม           
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2560 

ลำดับ
ท่ี 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน  
ป 2560 

จำนวน
คนท่ีตอบ 
ป 2560 

คาเฉล่ีย
ป 2559 

คาเฉล่ีย 
ป 2560 

1   (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 29.70 6 4.50 4.95 
  (2) ดานความรู 29.43 6 4.33 4.91 
  (3) ดานทักษะทางปญญา 29.80 6 4.33 4.97 
  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 29.61 6 4.33 4.94 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

29.56 6 
4.17 

4.92 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพ
กำหนด) 

30.00 6 
4.33 

5.00 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 
5 คะแนน) 

29.68  
4.33 

4.95 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 18 7 
3 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 
6 6 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) 
(อยางนอยรอยละ 20) 

33.33 100 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพื้นฐาน จำนวน (คน) รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 7 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 7 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

- - 

- ตรงสาขาท่ีเรียน 6 85.71 

- ไมตรงสาขาท่ีเรียน 1 14.29 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ - - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รายไดเฉล่ียของนิสิตสำเร็จการศึกษา (จำนวนเงิน) 18,000 บาท - 
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 7 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ตารางผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการรับนิสิต 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

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

3.61 3.72 3.66 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตร
ที่เปดสอนและสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของ
สถาบันและหลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรูพื้นฐานใน
สาขาภาษาตางประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.52 3.62 3.57 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่
ใชในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัคร
เขาเรียน 

3.85 3.86 3.85 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณ
ที่จำเปนตอการเรียนในหลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มี
เวลาเรียนเพียงพอ 

3.76 3.82 3.79 

รวม 3.57 3.69 3.63 

 
ตารางผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมี
การรับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการ
พัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จ
การศึกษา 

3.94 4.35 4.15 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาท ิการปฐมนิเทศนิสิตการ
อบรมใหความรูกอนเขาศึกษา 

4.21 4.31 4.26 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับ
ของมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง  ๆไดอยางชัดเจนมี 

3.83 3.91 3.87 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียน
เรียน โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

3.90 4.32 4.11 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่อง
ตางๆ ในการเรียน 

4.12 4.26 4.19 

   3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมให
นิสิต ไดอยางเหมาะสม 

3.62 3.82 3.72 

รวม 3.93 4.16 4.04 
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ตารางผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ป
การศึกษา 2561 

รายการ 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

3.63 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

4.04 

ภาพรวม 3.8 
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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 4.40 4.75 4.63 4.72 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตาม
หลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

4.20 4.38 4.61 4.65 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.40 4.28 4.43 4.39 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
เพื่อชวยใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.40 4.79 4.63 4.67 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออื่นๆ หรอืถายทอด
ประสบการณอื่น  ๆแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.20 4.42 4.52 4.51 

รวมผลการประเมิน 4.32 4.52 4.56 4.59 
ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรี  
ปการศึกษา 2561 
ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีฃ 
 (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวน
นิสิตตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.36 4.52 4.44 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.51 4.32 4.41 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและ
ศักยภาพของนิสิต 

4.12 4.54 4.33 

    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารย
ผูสอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.34 4.42 4.38 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    
ความชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

4.23 4.36 4.30 

    3.2.6 การจัดการความเส่ียงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเส่ียงที่
จะออกกลางคนั หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

4.26 4.24 4.25 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.32 4.48 4.40 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา 
การทำวิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.34 4.59 4.47 

รวม 4.31 4.43 4.37 
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ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ปการศึกษา 2561 
ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และ
ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 

4.12 4.26 4.19 

    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการ
จัดกิจกรรมที่สนองความตองการของนิสิต 

4.51 4.38 4.45 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
หลักสูตร 

4.25 4.54 4.39 

    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดม่ัน
ผูกพันกับความเปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฯลฯ 

4.32 4.39 4.36 

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

4.46 4.32 4.39 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของ
สถาบัน 

4.10 4.24 4.17 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.21 4.33 4.27 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแล
นิสิตไดรับการพัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน  

4.28 4.25 4.23 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี 
Visiting Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไป
แลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.02 4.16 4.09 

รวม 4.21 4.32 4.27 

 
ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต 
ปริญญาตรี) 

4.37 

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.27 

ภาพรวม 4.32 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
1. ตารางขอมูลนิสิตแตละปการศึกษา 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใช
หลักสูตร) 

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

2555 22 22 18 18 - - - 
2556  17 11 11 10 1 1 
2557   8 7 7 7 - 
2558    68 45 44 44 
2559     90 78 70 
2560      91 57 
2561       35 
รวม 22 39 37 104 152 221 207 

 
2.  อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ป
การศึกษา
ท่ีรับเขา 

จำนวนนิสิตตนปการศึกษา 
จำนวนนิสิตส้ินสุดป

การศึกษา 
อตัราการคงอยู  

(รอยละ) 
จำนวนท่ีหายไป 

2557 8 7 87.50 1 
2558 68 44 64.71 24 

2559 90 70 77.78 20 

2560 91 57 62.63 34 

2561 35 32 91.43 3 

รวม 279 211 76.81 82 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลีย่ 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง  4.52 4.57 4.62 
2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอรองเรียน  4.26 4.38 4.43 
3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน  4.15 4.19 4.25 
4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน  4.25 4.27 4.31 
5. วิธีการจัดการขอรองเรียน  4.20 4.22 4.24 
6. ผลการจัดการขอรองเรียน  4.12 4.15 4.30 

คาเฉลีย่แตละดาน 4.30 4.25 4.30 4.36 
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ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล
การจัดการขอรองเรียนของนิสิต ปการศึกษา 2561 
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน ภาคการศึกษา 
1 2 รวม 

3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.49 4.62 4.56 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.63 4.71 4.67 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.25 4.35 4.30 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

4.42 4.32 4.37 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.34 4.48 4.41 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.32 4.27 4.29 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.21 4.29 4.25 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.26 4.31 4.28 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.30 4.35 4.33 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.35 4.32 4.34 

รวม 4.36 4.40 4.38 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ตารางการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร  คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.50 4.67 4.59 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.33 4.50 4.42 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารย
ในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.33 4.50 4.42 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ 
ในจำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.17 4.33 4.25 

รวม 4.33 4.50 4.42 

 
ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย  คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทาง
วิชาการ ตามเปาหมายที่กำหนด 

4.17 4.33 4.25 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผน
ระยะยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมี
แผนการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ 
(คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.67 4.83 4.75 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพ
ใหคงอยู กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควร
ประกอบดวย  แผนอัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการ
หาตำแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.17 4.17 4.17 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
กำหนด  สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัด
อยางเปนระบบ 

4.00 4.00 4.00 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเส่ียงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   
ขาดแคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความ
เส่ียง ดานจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.50 4.67 4.59 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.67 4.83 4.75 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.33 4.50 4.42 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.00 4.17 4.09 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจำหลักสูตร 4.50 4.67 4.59 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 3.83 4.00 3.92 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 3.83 4.00 3.92 

รวม 4.24 4.38 4.31 

 
 
 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2561 22 
 

  

 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารยตอระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2561 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 4.17 4.33 4.25 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.33 4.50 4.42 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ
อยางตอเน่ือง 

4.33 4.33 4.33 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.17 4.50 4.34 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.33 4.50 4.42 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

4.00 4.33 4.17 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.00 4.00 4.00 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการ
วิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

3.83 3.83 3.83 

รวม 4.15 4.30 4.23 
 

ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยของหลักสูตร  

รายดาน 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 
(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) 4.42 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.31 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.23 

ภาพรวม 4.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2561 23 
 

  

 

ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล (มคอ.2) 
ช่ือ-นามสกุล อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร  
ปการศึกษา 2560 

ช่ือ-นามสกุล อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร  

ปการศึกษา 2561 
1 ผศ.ดร. โกวิท สุวรรณหงษ ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ 
2 อาจารยวิชาญ บุญค้ำ อาจารยวิชาญ บุญค้ำ อาจารยวิชาญ บุญค้ำ 
3 อาจารยหฤทชญา นับแสง อาจารยธินกร ไฝเพชร อาจารยธินกร ไฝเพชร 
4 ดร.ธนวรรธน อ่ิมสมบูรณ ดร.ธนวรรธน อ่ิมสมบรูณ ดร.ธนวรรธน อ่ิมสมบรูณ 
5 อาจารยธินกร  ไฝเพชร ผศ. สมศร ีดาวฉาย ผศ. สมศร ีดาวฉาย 
6 นท.หญิง ดร. ศิริกัญญา ฤทธ์ิแปลก อาจารยวุชธิตา คงดี อาจารยวุชธิตา คงดี 

ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2559 2560 2561 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลอืก การพฒันา และสงเสริมใหนิสิตมีความ
พรอม และสำเรจ็การศึกษา 

4.55 4.16 4.33 

1.2 ความทันสมยัและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.27 4.23 4.50 
1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บรูณาการกบัพันธกิจตางๆ สงเสรมิทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เชน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทกัษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการ
ทำงานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 
ฯลฯ  

3.94 4.53 4.67 

1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.30 4.19 4.33 

1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอือ้ใหนิสิตมพีื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.26 4.42 4.50 

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมสีัดสวนที่เหมาะสมกบัจำนวนนิสิตที่รบัในหลักสูตร 4.16 4.18 4.17 

1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.43 4.23 4.33 
1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมสีวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลกัสูตร 

4.46 4.27 4.67 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

4.27 4.16 4.17 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.32 4.14 4.50 

1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรบัการปฐมนิเทศหรอืคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 4.36 4.51 5.00 
1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรทีส่งเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสราง
วัฒนธรรมการอยูรวมกัน 

4.17 4.14 4.67 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อปุกรณ สำหรบัการปฏิบัติงานของหลักสูตร 3.88 4.12 4.17 

1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.09 4.61 4.83 

รวมผลการประเมิน 4.24 4.28 4.49 
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ตารางสรุปผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารยตอดานผลท่ีเกิดกับอาจารย  

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และความพึงพอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     1. อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.00 4.33 4.17 
     2. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.33 4.5 4.42 
     3. จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.00 4.17 4.05 
     4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

4.50 4.67 4.59 

รวม 4.21 4.42 4.31 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา
น้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการ
พัฒนาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.93 4.19 4.06 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปด
วิชาใหมใหนิสิตไดเรียน 

4.16 4.25 4.21 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทาง
วิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต 

4.45 4.51 4.48 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเน้ือหาที่
ครบคลุมกวางขวางครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความ
ตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

3.87 4.18 4.03 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.20 4.15 4.18 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 

4.00 4.50 4.25 

    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา
ครบถวน 

4.16 4.20 4.18 

    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียน
วิชาตอยอด 

4.16 4.30 4.23 

    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลา
ที่กำหนดในหลักสูตร 

4.00 4.20 4.10 

    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

4.01 4.11 4.06 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษา
ปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

4.50 4.50 4.50 

    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของ
สาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหง
การดำรงชีวิต 

4.01 4.17 4.09 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการ
เรียนในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

4.00 4.15 4.08 

รวม 4.11 4.26 4.19 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 

5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ 
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.2.1.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญใน
เน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

3.98 4.13 
4.06 

    5.2.1.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย 
เพื่อใหมีโอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและ
ประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3.9 4.21 
4.06 

    5.2.1.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย
ใหทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.2 4.32 
4.26 

    5.2.1.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ 
มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.2 4.25 
4.23 

    5.2.1.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอน
จากอาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารย
ผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน 

4.06 4.1 
4.08 

    5.2.1.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ 
และการปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

3.94 4.25 
4.10 

รวม 4.05 4.21  4.13 

 
ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 

5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนด
ผูสอน/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.2.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.15 4.40 4.28 

    5.2.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.20 4.34 4.27 
    5.2.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศกึษาดูงาน ฯลฯ 

4.30 4.36 4.33 

    5.2.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่
จำเปนตองมีกอนเขาโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

3.90 4.29 4.10 

    5.2.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่ม
ประสบการณการเรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.11 4.32 4.22 

   5.2.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ 
ทักษะการส่ือสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการ
หลายชองทาง เชน การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online 
learning) 

4.50 4.53 4.52 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 

    5.2.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดาน
การหางานทำ/การเผยแพรผลงาน) 

4.17 4.24 4.21 

    5.2.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  
การศึกษาดงูาน 

4.20 4.28 4.24 

    5.2.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.60 4.63 4.62 
    5.2.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่
มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.19 4.36 4.28 

    5.2.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

4.25 4.28 4.27 

    5.2.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณ
สูอาจารยในสาขา/หลักสูตร 

3.95 3.98 3.97 

    5.2.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.18 4.40 4.29 
    5.2.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการ
สอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.50 4.56 4.53 

    5.2.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรยีนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  3.93 4.19 4.06 
    5.2.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการ
สอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.16 4.25 4.21 

    5.2.2.17 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่
นิสิตสนใน (ถามี) 

4.45 4.51 4.48 

    5.2.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของ
อาจารยที่ปรึกษา (ถามี) 

4.20 4.18 4.19 

    5.2.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 4.20 4.10 4.15 
    5.2.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมี
สวนรวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4.00 4.50 4.25 

รวม 4.21 4.34 4.27 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 5.3 ดานการประเมินผูเรียน 

รายการประเมิน ภาคการศึกษา 
1 2 รวม 

5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.17 4.33 4.25 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.17 4.17 4.17 

    5.3.3 การประเมินผลการเรยีนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมิน
มีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานทีม่อบหมาย การสอบปาก
เปลา การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบตัิงาน ฯลฯเครื่องมือประเมิน
สะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.50 4.50 4.50 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชา
และผลลัพธการเรียนรู 

4.00 4.17 4.09 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการ
ประเมินคุณภาพนิสิต (มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ 
เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูง
ไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการ
ทำงาน) 

4.33 4.67 4.50 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรยีนใหไดมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.33 4.33 4.33 

    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัด
เกรดชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มี
ขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของ
เกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.00 4.67 4.33 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.00 4.50 4.25 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน 
มคอ.5 มคอ.6 และมคอ .7 

4.17 4.17 4.17 

รวม 4.19 4.39 4.29 
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1) อาจารยประจำหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 10 
ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 10 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร คร้ังที่/วันที่ประชุม 
จำนวนผูเขารวม

ประชุม 
รอยละ 

1. ผศ.ดร.โกวิท  สุวรรณหงษ  
2. อ. วิชาญ บุญค้ำ  
3. อ. ธินกร ไฝเพชร  
4. อ.ดร.ธนวรรธน   อ่ิมสมบูรณ  
5. ผศ.สมศรี  ดาวฉาย  
6. อ. วุชธิตา คงด ี
 

1 (4 /08/61) 6 คน 100 
2 (7 /09/61) 6 คน 100 
3 (2 /10/61) 6 คน 100 
4 (19 /11/61) 6 คน 100 
5 (8 /02/62) 6 คน 100 
6 (14 /03/62) 6 คน 100 
7 (25 /04/62) 6 คน 100 
8 (23/05/62) 6 คน 100 
9 (27/06/62) 6 คน 100 
10 (25/07/62) 6 คน 100 

เฉลี่ยรอยละ 100 

2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 

2) มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      

             หลักสูตรใหม            

             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2554 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ 
TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวส
เทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2559 และไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบ
หลักสูตร เม่ือวันที่  3 เดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2559 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
แ ละ รายละ เอี ย ด ขอ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 52 วิชา มี
รายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 43 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 9 วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1  
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

4) จัด ท ำราย งานผลก าร
ดำเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ร าย ง า น ผ ล ก า ร
ด ำ เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วั น  ห ลั ง ส้ิ น สุ ด ภ า ค
การศึกษาที่ เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ 
มคอ. 5 - 6  
จำนวน 52 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 43 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 9 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และ
หลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 

5) จัด ท ำราย งานผลก าร
ดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
6 0 วั น  ห ลั ง ส้ิ น สุ ด ป
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย และส่ิงแวดลอม มีการจัดทำ มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมี
ขอมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กำหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่
เป ด ส อ น ใน แ ต ล ะ ป
การศึกษา 

1. ได จัดให มีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคู มือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning 
outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งส้ิน 14 วิชา 
จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2561 จำนวน 52 วิชา คิดเปนรอยละ
26.92 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 
 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การ
ประ เมินผลการเรียนรู  
จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่ รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว  

1. ปการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการ
สอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง Curriculum Mapping ตาม
ขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2560 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

 

8) อาจารย ใหม (ถามี) ทุก
คน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคำแนะนำดานการ
จัดการเรียนการสอน 

ปการศึกษา 2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอม มีการรับอาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำ
แผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม มี
จำนวน 3 คน และอาจารยใหมไดเขารับการปฐมนิเทศและการแนะนำดานการ
จัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารยใหม ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมี
อาจารยพี่เล้ียงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผล และมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

9) อาจารยประจำหลักสูตร
ทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ  อยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำ 
ที่ไดรับการพัฒนา 6 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/

ป 
จัดโดย 

หัวขอที่
นำไปใชใน 
การเรียน
การสอน 

1 ผศ.ดร.โกวิท 
สุวรรณหงษ 

Behavior Based 
Safety Traning 

30/10/61 สมาคมอาชี
วอนามัย
และความ
ปลอดภัยใน
การทำงาน 

การสราง
พฤติกรรม
ความ
ปลอดภัย 

โครงการดูงานนอก
สถานที่ เพ่ือสงเสริม
สมรรถนะพ้ืนฐานดวย
การหาความรูจากเพ่ือน
รวมงาน และดูแล
คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานดานสังคมดวย
การทำกิจกรรมสราง
สัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน 

29-
30/12/61 

คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

ประสบการ
ณ เทคนิค 
วิธีการสอน
จากเพ่ือน
รวมงาน 

โครงการอบรมการขอ
ตำแหนงทางวิชาการ 

22/04/62 คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

หลักการ
ขั้นตอนการ
ขอตำแหนง
ทางวิชาการ 

2 อ. วิชาญ บุญค้ำ โครงการอบรมการขอ
ตำแหนงทางวิชาการ 

22/04/62 คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

หลักการ
ขั้นตอนการ
ขอตำแหนง
ทางวิชาการ 

โครงการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญที่สงเสริมการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที ่21 “สอน
อยางไร...ใหถูกใจและ
ถูกตอง” 

21/06/62 คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

คุณลักษณะ
ตางๆ 
สำหรับ
บทบาท
ผูสอน 

  โครงการดูงานนอก
สถานที่ เพ่ือสงเสริม
สมรรถนะพ้ืนฐานดวย
การหาความรูจากเพ่ือน
รวมงาน และดูแล
คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานดานสังคมดวย
การทำกิจกรรมสราง
สัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน 

29-
30/12/61 

คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

ประสบการ
ณ เทคนิค 
วิธีการสอน
จากเพ่ือน
รวมงาน 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

3 อ. ธินกร ไฝ
เพชร 

โครงการดูงานนอก
สถานที่ เพ่ือสงเสริม
สมรรถนะพ้ืนฐานดวย
การหาความรูจากเพ่ือน
รวมงาน และดูแล
คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานดานสังคมดวย
การทำกิจกรรมสราง
สัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน 

29-
30/12/61 

คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

ประสบการ
ณ เทคนิค 
วิธีการสอน
จากเพ่ือน
รวมงาน 

โครงการอบรมการขอ
ตำแหนงทางวิชาการ 

22/04/62 คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

หลักการ
ขั้นตอนการ
ขอตำแหนง
ทางวิชาการ 

4 ดร.ธนวรรธน  
อ่ิมสมบูรณ 

โครงการดูงานนอก
สถานที่ เพ่ือสงเสริม
สมรรถนะพ้ืนฐานดวย
การหาความรูจากเพ่ือน
รวมงาน และดูแล
คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานดานสังคมดวย
การทำกิจกรรมสราง
สัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน 

29-
30/12/61 

คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

ประสบการ
ณ เทคนิค 
วิธีการสอน
จากเพ่ือน
รวมงาน 

โครงการอบรมการขอ
ตำแหนงทางวิชาการ 

22/04/62 คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

หลักการ
ขั้นตอนการ
ขอตำแหนง
ทางวิชาการ 

5 อ. วุชธิตา คงด ี โครงการดูงานนอก
สถานที่ เพ่ือสงเสริม
สมรรถนะพ้ืนฐานดวย
การหาความรูจากเพ่ือน
รวมงาน และดูแล
คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานดานสังคมดวย
การทำกิจกรรมสราง
สัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน 

29-
30/12/61 

คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

ประสบการ
ณ เทคนิค 
วิธีการสอน
จากเพ่ือน
รวมงาน 

โครงการอบรมการขอ
ตำแหนงทางวิชาการ 

22/04/62 คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

หลักการ
ขั้นตอนการ
ขอตำแหนง
ทางวิชาการ 

6 ผศ. สมศรี ดาว
ฉาย 

โครงการดูงานนอก
สถานที่ เพ่ือสงเสริม
สมรรถนะพ้ืนฐานดวย
การหาความรูจากเพ่ือน
รวมงาน และดูแล

29-
30/12/61 

คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

ประสบการ
ณ เทคนิค 
วิธีการสอน
จากเพ่ือน
รวมงาน 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานดานสังคมดวย
การทำกิจกรรมสราง
สัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน 
โครงการอบรมการขอ
ตำแหนงทางวิชาการ 

22/04/62 คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

หลักการ
ขั้นตอนการ
ขอตำแหนง
ทางวิชาการ 

สรุปผล 
จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการ

พัฒนา 6 คน 
จำนวนอาจารยประจำ 

รวม 6 คน 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากร 
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการพัฒนา 2 คน    
คิดเปนรอยละ 100 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนการเรียนการสอน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือ

หัวขอ 
ที่รับการพัฒนา 

วัน/เดือน/
ป 

จัดโดย 

หัวขอที่
นำไปใชใน 
การเรียน
การสอน 

1 กมลชนก อ่ำออน แนวปฏิบัติการใช
ระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส E-
Office 

30 ม.ค. 
62 

สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหา 
วิทยาลัย 
เวสเทิรน 

สงเสริมและ
สนับสนุน
ดานขอมูล
แกอาจารย
ผูสอนใน
หลักสูตร 

  โครงการดูงานนอก
สถานที่ เพ่ือ
สงเสริมสมรรถนะ
พ้ืนฐานดวยการหา
ความรูจากเพ่ือน
รวมงาน และดูแล
คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานดานสังคม
ดวยการทำกิจกรรม
สรางสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงาน 

29-
30/12/61 

คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

ประสบการ
ณ เทคนิค 
วิธีการสอน
จากเพ่ือน
รวมงาน 

2 กัญญา ขาว
ประเสริฐ 

แนวปฏิบัติการใช
ระบบสารบรรณ
อิเล็คทรอนิกส E-
Office 

30 ม.ค. 
62 

สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหา 
วิทยาลัย 
เวสเทิรน 

สงเสริมและ
สนับสนุน
ดานขอมูล
แกอาจารย
ผูสอนใน
หลักสูตร 

โครงการดูงานนอก
สถานที่ เพ่ือ
สงเสริมสมรรถนะ
พ้ืนฐานดวยการหา
ความรูจากเพ่ือน
รวมงาน และดูแล
คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานดานสังคม
ดวยการทำกิจกรรม
สรางสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงาน 

29-
30/12/61 

คณะ
สาธารณสุข
ศาสตร 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

ประสบการ
ณ เทคนคิ 
วิธีการสอน
จากเพ่ือน
รวมงาน 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับ

การพัฒน 2 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุน

ประจำรวม 2 คน 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

11) ระดับความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ป สุ ด ท า ย /
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉ ล่ีย ไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน 44 คน มีผูตอบ
แบบประเมินจำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 80 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  
มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.12 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผล

การเรียนรูตาม TQF 

ผลสำรวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 157.00 36 4.36 ดี 

2 ดานความรู 147.00 36 4.08 ดี 

3 ดานทักษะทางปญญา 146.00 36 4.06 ดี 

4 ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

151.00 36 4.19 ดี 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

140.00 36 3.89 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 148.00 36 4.11 ดี 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต   4.12 ดี 
 

√ 

12) ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2560) 
ทั้งส้ินจำนวน 6 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 100 ได
คะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.95 
เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการ

เรียนรูตาม TQF 

ผลสำรวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 29.70 6 4.95 ดีมาก 

2 ดานความรู 29.43 6 4.91 ดีมาก 

3 ดานทักษะทางปญญา 29.80 6 4.97 ดีมาก 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

29.61 6 4.94 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

29.56 6 4.92 ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 30.00 6 5.00 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต   4.95 ดีมาก 
 

 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี มีจำนวน 12 ตัวบงช้ี  
จำนวนตัวบงช้ีที่ดำเนินการผาน

เฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-5 
มีจำนวน 5 ตัวบงช้ี 

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

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-5 รอยละ 100  
จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีที่

ดำเนินการผาน  
มีการดำเนินการผานจำนวน 12 ตัวบงช้ี 

 

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในปน้ี 
(มีตัวบงช้ีจำนวน 12 ตัวบงช้ี) 

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) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.07 4.08 4.13 

1.2 ทรพัยากรที่เอือ้ตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและพอเพยีงตอการจัดการศึกษา 

4.08 4.14 4.41 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมลูที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรงุใหทันสมัย 

4.27 4.36 4.46 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 3.78 4.26 4.25 

1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจจบุัน 3.95 4.24 4.22 

1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.16 4.12 4.26 

1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรบันิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.29 4.12 4.35 

1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.18 4.10 4.34 

1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 4.20 4.16 4.33 

1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึง่ไมใชหองเรยีน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.25 4.11 4.21 

รวมผลการประเมิน 4.12 4.17 4.29 

 
ตารางผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 6.1 ดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 3 รวม 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 3.78 4.21 4.4 4.13 

1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/หนังสือ 
แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.35 4.4 4.5 4.41 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.39 4.5 4.5 4.46 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.12 4.31 4.33 4.25 
1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.2 4.24 4.22 4.22 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.17 4.12 4.5 4.26 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.25 4.32 4.5 4.35 
1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 3.93 4.5 4.6 4.34 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.34 4.37 4.3 4.33 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.19 4.23 4.22 4.21 

รวมผลการประเมิน 4.17 4.32 4.40 4.29 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557 

1. ดร.โกวิท สุวรรณหงษ 
2. อ.จตุรวิทย บญุพิทักษ 
3. อ.จักรพงษ สุขเจรญิ 
4. อ.รัชนีกร ชมสวน 
5. อ.วริษฐา ศรเีรือง 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558 
1. อ.วิชาญ บุญค้ำ 
2. อ.จตุรวิทย บญุพิทักษ 
3. อ.หฤทชญา นับแสง 
4. ดร.โกวิท สุวรรณหงษ 
5. อ.จักรพงษ สุขเจรญิ 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559 
1. ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ 
2. อ.วิชาญ บุญค้ำ 
3. อ.หฤทชญา นับแสง 
4. ดร.ธวรรธน อิ่มสมบรูณ 
5. อ.ธินกร ไผเพรช 
6. นท.ญ.ดร.ศิริกญัญา ฤทธ์ิแปลก 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1. ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ 
2. อาจารยวิชาญ บุญค้ำ 
3. อาจารยธินกร ไฝเพชร  
4. ดร.ธนวรรธน อิ่มสมบรูณ  
5. ผศ. สมศรี ดาวฉาย   
6. อาจารยวุชธิตา คงดี 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ 
2. อาจารยวิชาญ บุญค้ำ 
3. อาจารยธินกร ไฝเพชร  
4. ดร.ธนวรรธน อิ่มสมบรูณ  
5. ผศ. สมศรี ดาวฉาย   
6. อาจารยวุชธิตา คงดี 
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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (กาญจนบุรี) ปการศกึษา 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 

4.25 4.28 4.33 4.95 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.63 4.64 4.67 4.98 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4 4 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 3 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.67 3.33 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+0+5/3 
=3.33 

5+1.39+5/3 
=3.80 

5+2.78+5/3 
=4.26 

5+2.78+5/3 
=4.26 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

0 1.39 2.78 2.78 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 5 5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 3 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.45 3.93 3.75 4.09 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน 

4 4 4 4 

6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.89 3.93 3.89 4.02 

 


