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คำนำ 
 

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

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในเสร็จเรียบรอยแลว   จึงนำเสนอรายงานนี้ตอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.ถวัลย ฤกษงาม  (ประธานกรรมการ) 

2) รองศาสตรจารย ดร.สายพิณ เกษมกจิวัฒนา (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ        (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คำนำ   
สารบญั   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคณุภาพภายใน  

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

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
 - ขอมูลสถิติพื้อฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 14 
 - รายช่ืออาจารยประจำหลกัสูตรประจำปการศึกษา 2557-2561 41 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปการศึกษา 2558-2561 42 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  
ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะเทคนิคการแพทย ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย จากสภามหาวิทยาลัย และไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาเทคนิค
การแพทย ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2555แลว โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทยเพียงหลักสูตรเดียว และมีจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 5 คน 
จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 3 คน   วุฒิปริญญาเอก 2 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 คน 
และวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน ทั้งนี้คณะมีนิสิตรวมทั้งสิ้นจำนวน 60 คน และในป
การศึกษา 2562 มีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 18 คน 

ปณิธาน ผลิตนักเทคนิคการแพทยท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 
วิสัยทัศน สงเสริมมาตรฐานบริการวิชาชีพเทคนิคการแพทย เพ่ือเสริมสรางสุขอนามัยของประชาชน 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -       เปน

ปญญาชน, Development – พัฒนาตนด,ี Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2562 
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 33.36/8=4.17 4.17 4.17 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
13/13x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

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

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

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

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

รอยละ 15 
2/5x100=40 
40/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
3/5x100=60 

60/60x5=3.33 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
1/5x100=20 
20/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 2 2 2 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.33 3.33 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 4.50 5 5 

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

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.40 3.40 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2561 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

1. บัณฑิตทุกคนไดงานทำรอยละ 100 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ผลประเมินผูใชบัณฑิต 

ขอเสนอแนะ 
1. ผูรับผิดชอบหลักสูตรควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหมีคณภาพสูงข้ึน โดยเฉพาะดาน

ความรูกับดานทักษะวิชาชีพ  

องคประกอบท่ี 3 นิสิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ผูรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการเตรียมความพรอมใหกับนิสิตเพิ่มจากที่ทางมหาวิทยาลัยเตรียมความ
พรอมให เพื่อใหนิสิตทมีคุณสมบัติพรอมที่จะเรียนตามหลักสูตร 

2. หลักสูตรควรมีการวิเคราะหสาเหตุการลดลงของรับนิสิตไมเปนไปตามแผน  
3. หลักสูตรควรมีการวิเคราะหผลการเรียนของนิสิต ที่มีผลการเรียนต่ำกวามาตรฐาน และหาแนว

ทางการสงเสริมและพัฒนานิสิต ที่ไมเปนตามมาตรฐาน  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน 

 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรวางแผนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทาน มีคุณสมบัติเปนไปตาม ที่สภาวิชาชีพ 
และอว.กำหนด  

2. หลักสูตรควรกำหนด และวางแผนคุณภาพของอาจารยใหเปนไปตามแผนและหลักสูตรตองการตาม
สาขาวิชาชีพกำหนด  

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรควรวิเคราะหหาสาเหตุ ผลลัพธการเรียนรู ของนิสิตไปเปนไปตาม
เปาหมาย และวางแผนการจัดการเรียนการสอนใหการชวยเหลือนิสิตใหเปนไปตามแผน 
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

-    
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการประเมินความตองการของนิสิตและอาจารยในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่เกี่ยวของกับสิ่ง
สนับสนุนดานการวิจัย 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. รศ.ดร.ถวัลย ฤกษงาม 
2. รศ.ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 

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

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 

ณ หองประชุม คณะเทคนคิการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

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

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2554 51 31 20 20 14 3 2 1 0 
2555  36 23 20 19 11 2 2 0 
2556   18 13 12 12 2 2 1 
2557    27 21 15 14 3 0 
2558     17 13 13 9 2 
2559      29 26 19 18 
2560       19 14 11 
2561        6 6 
2562         22 

รวม 51 67 61 80 83 83 78 56 60 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวน
นิสิตท่ี
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวน
นิสิตท่ียัง
ไมสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละ
ของ

ผูสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละ
อตัราการ

คงอยู 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2554 51 6 11 1 - 1 - 19 - 37.25 37.25 
2555 36 - 8 7 - 2 - 17 - 47.22 47.22 
2556 18 - - 10 - 1 1 12 - 66.67 66.67 
2557 27 - - - 10 3 - 13 - 48.15 48.15 
2558 17 - - - - 6 2 8 - 47.06 47.06 
2559 29 - - - - - 15 15 3 51.72 62.07 
2560 19 - - - - - - - 11 - 57.89 
2561 6 - - - - - - - 6 - 100.00 
2562 22 - - - - - - - 22 - 100.00 
รวม 225 6 19 18 10 13 18 84 42 37.33 56.00 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2561 

ลำดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวนคน
ท่ีตอบ 

คาเฉลีย่ 

1   (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 36.00 8 4.50 
  (2) ดานความรู 31.60 8 3.95 
  (3) ดานทักษะทางปญญา 32.64 8 4.08 
  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 36.24 8 4.53 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

32.00 8 
4.00 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  31.84 8 3.98 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

33.36 8 4.17 

2 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 13 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

8 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเรจ็การศึกษาในหลักสูตร (รอยละ) 
(อยางนอยรอยละ 20) 

61.54 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 13 100 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 13 100 

จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 13 100 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 10 76.92 

- ไมตรงสาขาที่เรียน 0 0 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 3 23.08 

จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา 0 0 

จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 0 0 

จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท 0 0 

จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร 0 0 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 100 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอ กระบวนการการรับนิสิต ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

3.58 3.74 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเรียนร ู ท ี ่กำหนดในหลักสูตร เช น GPA ความร ู พื้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.75 3.82 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

4.42 4.39 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.42 3.81 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความ
เขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศกัยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนิสิตที่รับเขาตอ
ผูสมัคร) 

3.58 3.89 

รวมผลการประเมิน 3.75 3.93 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอ กระบวนการการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา
ศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพฒันาจนมีคุณสมบัติ
ครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

3.92 4.09 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

4.25 4.35 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

4.33 4.47 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.67 4.68 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการ
เรียน 

4.50 4.59 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ไดอยาง
เหมาะสม 

4.17 4.18 

รวมผลการประเมิน 4.31 4.39 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการรับนิสิต ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ผลการประเมินในปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

3.75 3.93 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

4.31 4.39 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.03 4.16 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ปรับปรงุ/พัฒนาการรบันิสติ โดยมีผลการดำเนินงานดังน้ี 
1. ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ ใหปรับลดยอดรับนิสิตจาก มคอ.2 (100 คน) เปน 60 คน  
2. จำนวนนิสิตรับเขาศึกษาในปการศึกษา 2562 มีจำนวนเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2561 จาก 6 คนเปน 22 คน 
3. สามารถคัดเลือกนิสิตเขาศึกษามผีลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษา (GPAX) สูงกวาเกณฑประกาศรับ
ของมหาวิทยาลยัฯ  
4. กำหนดใหนิสิตไดเรียนปรับพื้นฐานความรู 6 วิชา ซึ่งเพิ่มจากปการศึกษากอน 2 วิชา คือ คณิตศาสตร และ
ฟสิกส 
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ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต 
ปริญญาตรี ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การ
ควบคุม การดูแล การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสติปริญญาตรี) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยทีป่รึกษา 3.98 4.45 4.57 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน 
ตามหลกัสูตรโดยอาจารยทีป่รกึษาวิชาการ 

4.13 4.54 4.59 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการ 4.11 4.34 4.39 
    1.4 อาจารยทีป่รกึษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของ
นิสิต เพื่อชวยใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.05 4.54 4.72 

    1.5 อาจารยทีป่รกึษาทางวิชาการใหความชวยเหลอือื่นๆ หรือถายทอด
ประสบการณอื่นๆ แกนิสิต ตลอดจนรบัฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหา
ตางๆ 

4.06 4.23 4.38 

รวมผลการประเมิน 4.07 4.42 4.53 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี  
ปการศึกษา 2562   

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวน
ระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระบณัฑิตศึกษา) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวน
นิสิตตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.33 4.40 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.53 4.61 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและ
ศักยภาพของนิสิต 

4.45 4.47 

    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารย
ผูสอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.14 4.24 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    
ความชวยเหลือดานอื่นๆ 

4.18 4.32 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่
จะออกกลางคัน หรอืสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

3.92 3.94 

    3.2.7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.59 4.62 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผู สอนและการให
คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอื่นๆ 

4.15 4.23 

รวมผลการประเมิน 4.29 4.35 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2562 
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    3.2.1 มกีารจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม 3.32 3.75 

    3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัด
กิจกรรมที่สนองความตองการของนิสิต 

3.95 4.05 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
หลักสูตร 

4.03 4.26 

    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่น
ผูกพันกับความเปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฯลฯ 

4.18 4.28 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เ ช  น  ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career 
skills 

4.01 4.28 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสติมีอิสระในการจดักิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบนั 3.76 3.98 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 2.71 2.95 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิต
ไดรับการพัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน  

3.18 3.33 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปลี่ยน
เรียนรูในตางประเทศ 

2.83 3.25 

รวมผลการประเมิน 3.55 3.79 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและตอ
กระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและดานการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมินในป

การศึกษา 
2561  2562 

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.29 4.35 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

3.55 3.79 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.92 4.07 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
1.  ตารางขอมูลนิสิตแตละปการศึกษา 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2554 51 31 20 20 14 3 2 1 0 
2555  36 23 20 19 11 2 2 0 
2556   18 13 12 12 2 2 1 
2557    27 21 15 14 3 0 
2558     17 13 13 9 2 
2559      29 26 19 18 
2560       19 14 11 
2561        6 6 
2562         22 

รวม 51 67 61 80 83 83 78 56 60 
 
2.  อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ี
รับเขา 

จำนวนนิสิตตน
ปการศึกษา 

จำนวนนิสิต
สิ้นสุดปการศึกษา 

รอยละอัตรา
การคงอยู 

จำนวนท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละสำเร็จ
การศึกษา 

2557 27 14 51.85 13 48.15 
2558 17 9 52.94 8 47.06 

2559 29 14 48.28 15 51.72 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ผลการประเมินปการศึกษา 
ดานการจดัการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการขอ
รองเรียน) 

2560 2561 2562 

    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.40 4.38 4.46 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.34 4.01 4.28 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.41 3.88 4.19 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.29 4.48 4.40 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.38 4.16 4.29 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.38 4.12 4.41 

รวมผลการประเมิน 3.36 4.17 4.34 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2562 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ผลการประเมินปการศึกษา 
3.3 ดานผลที่เกดิกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเรจ็
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

2561 2562 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสติในหลักสตูร 4.55 4.22 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 3.84 4.11 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสตูรและการรองเรียนของนิสิต 4.19 4.24 
    3.3.4 นิสติมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยท่ีแสดงออกถงึการผลติและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

4.14 4.35 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.51 4.62 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.17 4.18 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.65 3.78 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.13 4.38 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.05 4.30 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.14 4.17 

รวมผลการประเมิน 4.14 4.23 

ผลประเมินความพงึพอใจของนิสิต ตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 
ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน เชนเดียวกับผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู 
การสำเร็จการศึกษา ความพงึพอใจและผลการจัดการขอรองเรยีนของนิสิต ปการศึกษา 2561 ซึง่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 
ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน ในปการศึกษา 2562 หลกัสูตรฯ ไดนำผลการประเมินมาปรบัปรุงและวาง
แผนการดำเนินงานในเรื่องดังกลาว โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. จัดใหมีชองทางใหผูใชระบบ (นิสิตและคณาจารย) ไดติดตามขอรองเรียนโดยตรงกับผูที่รับผิดชอบในเรื่อง
ดังกลาวและสามารถรายงานตอผูบริหารระดับสงู เชน ผูชวยอธิการบดี รองอธิการบดี หรืออธิการบดี ผาน
ชองทางออนไลน  Group Line ซึ่งผูบริหารจะมีการติดตามการดำเนินการอยางใกลชิดรวมถึงสามารถเรง
กระบวนการแกไขใหไดอยางรวดเร็ว  

2. เพิ่มชองทางการรับเรื่องรองเรียนผานทีมงานดูแลระบบในระบบ call center ซึ่งจะรับเรื่องรองเรียนและ
ดำเนินการแกไขในเบื้องตนใหทันทีโดยใหคำแนะนำอยางละเอียดถึงขั้นตอนการตางๆ แกผูใชบริการ
ระบบซึ่งรองเรียนมาจนสามารถเขาใชงานได หากตรวจสอบแลวไมไดเปนปญหาจากผูใชงานแตเปน
ปญหาจากระบบจึงประสานไปยังผูดูแลระบบตอไป หากแกไขเรียบรอยแลวจึงแจงกลับไปยังหมายเลข
โทรศัพทของผูรองเรียนที่ไดแจงเขามา 

3. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนผานระบบ cyber U และ ระบบการสอบ  
Western online examination system ทุกวัน โดยใหขอมูลสรุปจำนวนผู นิสิตผู เขาใชงานในแตะ
รายวิชา รายวิชา และอาจารยที่มีกำหนดสอนในวันนั้น รวมถึงการยืนยันการเขาสอนของอาจารยใน
วันรุงขึ้น ผานระบบ LINE group ซึ่งกอตั้งโดยผูรับผิดชอบ มีสมาชิกเปนอาจารย เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
รวมถึงผูบริหารระดับตางๆ ซึ่งจะมีการติดตามการดำเนินการอยางใกลชิด  
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หมวดท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562 
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
คาเฉล่ียผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรบัอาจารยใหม) (IQA 4.1
ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรบัและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย
ประจำหลักสูตรระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสรมิและพัฒนาอาจารย) 

2561 2562 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.30 3.44 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมท่ีมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ  3.10 3.61 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยท่ีมีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารย
ในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.90 3.60 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ 
ในจำนวนท่ีไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 

3.80 4.02 

รวมผลการประเมิน 3.53 3.66 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562 
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
คาเฉล่ียผลการ

ประเมิน ปการศึกษา 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

2561 2562 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทาง
วิชาการ ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

3.70 3.92 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผน
ระยะยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมี
แผนการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ 
(คณะกรรมการประจำคณะ)   

3.90 3.90 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที ่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที ่มี
ศักยภาพใหคงอยูกับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควร
ประกอบดวย  แผนอัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการ
หาตำแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

3.00 3.19 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
กำหนด  สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนขอจำกัด
อยางเปนระบบ 

3.00 3.73 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   
ขาดแคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพ่ือใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความ
เสี่ยง ดานจรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

3.10 3.71 
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รายการประเมิน 
คาเฉล่ียผลการ

ประเมิน ปการศึกษา 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

2561 2562 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผดิชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 3.80 4.19 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาท่ีใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ 

3.90 4.18 

    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.50 3.83 
    4.1.2.9 ระเบยีบท่ีโปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร 3.40 4.15 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษยีณอายุอยางชัดเจน 4.10 4.28 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 3.40 3.80 

รวมผลการประเมิน 3.53 3.90 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562 
ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย ผลการ

ประเมิน ป
การศึกษา 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบ
การรบัและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบรหิาร
อาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

2561 2562 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 4.90 4.72 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  
มีศักยภาพท่ีสูงขึ้นเพ่ือสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.70 4.76 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ
อยางตอเน่ือง 

3.50 4.02 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยท้ังในและระหวางหลักสูตร 3.70 4.19 
    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนานิสิตของอาจารย 3.40 4.20 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

3.80 4.19 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

3.50 4.15 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที ่สูงกวา
กำลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยท่ีตองเนนทักษะความสามารถ
ดานการวิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

3.50 3.90 

รวมผลการประเมิน 3.88 4.26 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
คาเฉล่ีย ผลการ

ประเมิน ป
การศึกษา 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบรหิารอาจารย และระบบการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารย) 

2561 2562 

4.1.1 ระบบการรับและแตงตัง้อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสตูร (ระบบ
การรับอาจารยใหม) 

3.53 3.66 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 3.53 3.90 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 3.88 4.26 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.65 3.94 

ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ กำหนดเปาหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ มีรอยละการดำรง
ตำแหนงทางวิชาการเพิ่มเปนรอยละ 60 ซึ่ง เมื่อสิ้นปการศึกษาพบวา ดร.ปยฉัตร รูปงาม ไดรับการแตงต้ังใหดำรง
ตำแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาตราจารย เพิ่มขึ้น 1 ทาน เปนผลใหหลักสูตรฯ มีรอยละการดำรงตำแหนง
ทางวิชาการเพิ่มเปนรอยละ 60 นอกจากนี้หลักสูตรฯ ไดกำหนดเปาหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการ
ตีพิมพผลงานวิชาการใหมีรอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการไมนอยกวารอยละ 20 (ผลรวมถวง
น้ำหนักผลงานวิชาการไมนอยกวา 1) ซึ่งเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาพบวา อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 2 ทาน คือ ผศ.
ปยฉัตร รูปงาม และ ดร.ถิรวัฒน วรรณตุง ไดรวมกันตีพิมพบทความวิชาการในระดับนานาชาติซึ่งมีผลรวมถวง
น้ำหนักผลงานวิชาการเทากับ 1 ทำใหหลักสูตรฯ บรรลุเปาหมายรอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการ
เทากับรอยละ 20   

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงตั ้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารย ในปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 4.1.1 ระบบการรับและ
แตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ในประเด็นเรื่อง การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มี
ความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  คาเฉลี่ยเทากับ 3.10 คะแนน และ 4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย ใน
ประเด็นเรื่อง ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคงอยูกับ
สถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสตูรควรประกอบดวย แผนอัตรากำลัง แผนการสรร
หาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตาม
บริบท คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 คะแนน และ ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรกำหนด สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปน
ระบบ คาเฉลี่ยเทากับ 3.00 คะแนน และ 4.13 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ในประเด็นเรื่อง การสงเสริม
การทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย คาเฉลี่ยเทากับ 3.40 คะแนน ซึ่งในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ นำผล
การประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องดังกลาว ดังน้ี 

1. ปรับปรุงแผนการสรรหาอาจารยประจำหลักสูตรใหมโดยเนนการสรรหาอาจารยที่มีประสบการณการ
ทำงานหรืออาจารยเกษียณอายุ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตำแหนงวิชาการตรงตามสาขาที่
ขาดแคลน โดยใหความสำคัญเรื่อง คาตอบแทนที่เหมาสมและใหมกีารดำเนินการรับผานทางผูบรหิาร
ระดับมหาวิทยาลัยฯ ไดแก ผูชวยอธิการบดี รองอธิการบดี หรืออธิการบดี เพื่อใหเขาใจทิศทางการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ตรงกันต้ังแตเริ่มตัดสินใจเขามาปฏิบัติงาน และสามารถเสนอประเด็น
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อุปสรรคตางๆ ซึ่งสงผลตอการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ไปยังผูบริหารซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจได
โดยตรงซึ่งจะชวยใหสามารถเรงรัดกระบวนการ ข้ันตอนการดำเนินงานตางๆ ใหรวดเรว็มากย่ิงข้ึน        

2. ปรับปรุงแผนอัตรากำลังของอาจารยประจำแตละสาขาใหสัมพันธกับภาระงาน จำนวนนิสิต และ
แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรฯ และนโยบายจากมหาวิทยาลัยฯ 

3. กำกับใหอาจารยประจำหลักสูตรปจจุบันมีการพัฒนาตนเองใหไดตามแผนพัฒนาตนเองระยะ 5 ป ที่
วางแผนไว รวมถึงสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตร ไดพัฒนาประสบการณในดานวิชาชีพและการ
วิจัยในระดับที่สูงขึ้น เชน การฝกประสบการณระยะสั้นในระดับผูบริหารหองปฏิบัติการ การไปทำ
วิจยัระยะสั้นกับหนวยงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ เปนตน 

4. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ใหมีการปรับปรุงระบบการจายคาตอบแทนแกผูดำรง
ตำแหนงทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับรวมกันระหวางอาจารยภายในมหาวิทยาลัยฯ แตอยางไรก็ตาม
ประเด็นดังกลาวยังอยูในระหวางการพิจารณาของผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

5. สงเสริมใหอาจารยทุกทานไดรับนิสิตชั้นปที่ 4 เพื่อทำโครงงานวิจัยในรายวิชา โครงงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งอาจารยอาจนำไปตอยอดเปนผลงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถ
วางแผนบูรณาการกับกิจกรรมบริการวิชาการได ซึ่งการวิจัยดังกลาวสามารถขอรับทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยไดตลอดทั้งป 

สงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรฯ มีการทำวิจัยรวมกัน และสรรหาความรวมมือในการวิจัยกบัหนวยงานอื่นซึง่มี
ความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงสามารถขอลาไปศึกษาวิจัยในตำแหนง ผูชวย
วิจัย หรือ นักวิจัยหลงัปริญญาเอกได     
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ที ่
ช่ือ-นามสกลุ  

(มคอ. 2 พ.ศ.2559) 
ช่ือ-นามสกลุ  

(สมอ.08 ปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 
ช่ือ-นามสกลุ  

(ปการศึกษา 2562) 
1 ผศ. บุญพะเยาว เลาหะจินดา ผศ. บุญพะเยาว เลาหะจินดา ผศ. บุญพะเยาว เลาหะจินดา 
2 ดร. ถิรวัฒน วรรณตุง ดร. ถิรวัฒน วรรณตุง ดร. ถิรวัฒน วรรณตุง 
3 ผศ. วีรศักดิ ์จรภักดี ผศ. วีรศักดิ ์จรภักดี ผศ. วีรศักดิ ์จรภักดี 
4 ผศ. ดร. ปยฉัตร รูปงาม ผศ. ดร. ปยฉัตร รูปงาม ผศ. ดร. ปยฉัตร รูปงาม 
5 ดร.นงลักษณ อยูน่ิม อ. สยมภู สงวนสิทธิอนันต อ. สยมภู สงวนสิทธิอนันต 
6 ดร.สุริยัน สุขต ิ   
7 ผศ.วรวุฒิ สมศักดิ์   

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562 ดานการบริหาร
หลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความ
พรอม และสำเร็จการศึกษา 

3.82 3.65 3.99 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.05 4.06 4.26 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงาน
แบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

3.91 4.14 4.32 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.00 4.48 4.51 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

3.95 4.22 4.40 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 3.82 3.53 3.57 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.55 3.53 3.71 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานของหลักสูตร 

3.91 4.04 4.15 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

3.82 3.89 4.17 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 3.50 3.71 3.98 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรยีนการสอน 3.86 4.58 4.62 
    1.12 บรรยากาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสราง
วัฒนธรรมการอยูรวมกัน 

3.82 4.32 4.46 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 3.73 4.53 4.57 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 3.86 4.23 4.26 

รวมผลการประเมิน 3.83 4.07 4.21 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย) ปการศึกษา 2562 ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.20 4.11 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 3.90 4.00 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 3.60 3.75 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

3.80 4.11 

รวมผลการประเมิน 3.88 3.99 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่อง กระบวนการบริหารหลักสูตร และดานผลที่เกิดกับ
อาจารย ในปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในประเด็น เรื่อง ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกบั
จำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร, การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
และ จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได
นำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องดังกลาว โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ปรับปรุงแผนอัตรากำลังของอาจารยประจำแตละสาขาใหสัมพันธกับภาระงาน จำนวนนิสิต และแนวทาง
การดำเนินงานของหลักสูตรฯ และนโยบายจากมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในปการศึกษาน้ี หลักสูตรฯ ไดรับ
อาจารยประจำในระดับปริญญาเอก เพิ่ม 1 ทาน ในสาขาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก  

2. มีการเชิญอาจารยพิเศษที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญมารวมสอนอีก 12 ทาน เพื่อปรับภาระงาน
ของอาจารยประจำใหมีสัดสวนที่เหมาะสม 

3. กำกับใหอาจารยประจำหลักสูตรปจจุบันมีการพัฒนาตนเองใหไดตามแผนพัฒนาตนเองระยะ 5 ป ที่
วางแผนไว รวมถึงสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตร ไดพัฒนาประสบการณในดานวิชาชีพและการวิจัย
ในระดับที่สูงขึ้น เชน การฝกประสบการณระยะสั้นในระดับผูบริหารหองปฏิบัติการ การไปทำวจิัยระยะ
สั้นกับหนวยงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ เปนตน 

4. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ใหมีการปรับปรุงระบบการจายคาตอบแทนแกผูดำรงตำแหนง
ทางวิชาการใหเปนที ่ยอมรับรวมกันระหวางอาจารยภายในมหาวิทยาลัยฯ แตอยางไรก็ตามประเด็น
ดังกลาวยังอยูในระหวางการพิจารณาของผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

5. ปรับปรุงแผนการสรรหาอาจารยประจำหลักสูตรใหมโดยเนนการสรรหาอาจารยที่มีประสบการณการ
ทำงานหรืออาจารยเกษียณอายุ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตำแหนงวิชาการตรงตามสาขาที่ขาด
แคลน โดยใหความสำคัญเรื่อง คาตอบแทนที่เหมาสมและใหมีการดำเนินการรับผานทางผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัยฯ ไดแก ผูชวยอธิการบดี รองอธิการบดี หรืออธิการบดี เพื่อใหเขาใจทิศทางการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ ตรงกันตั้งแตเริ่มตัดสินใจเขามาปฏิบัติงาน และสามารถเสนอประเด็นอุปสรรคตางๆ 
ซึ่งสงผลตอการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ไปยังผูบริหารซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจไดโดยตรงซึ่งจะชวยให
สามารถเรงรัดกระบวนการ ข้ันตอนการดำเนินงานตางๆ ใหรวดเร็วมากย่ิงข้ึน        
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร ก ารเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ ปการศึกษา 2562 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ
ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.24 4.31 

    5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปดวิชาใหมใหนสิิตได
เรียน 

4.08 4.18 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

4.18 4.29 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา 
และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.39 4.41 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

4.25 4.40 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.12 4.43 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.34 4.62 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 4.51 4.67 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 3.95 4.14 
    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 4.11 4.19 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรยีนการสอน การประเมินที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

4.18 4.40 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)   
    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชา
การศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต 

4.11 4.33 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเน้ือหาสาระที่
กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

4.27 4.37 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.36 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอกระบวนการกระบวนการการกำหนดผูสอน ปการศึกษา 2562 
ดานการวางระบบผูสอน 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่สอน 
(คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

4.16 4.21 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาส
ไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร 
นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

4.09 4.19 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยใหทันสมัยใน
ดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.21 4.35 

    5.2.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 และ มคอ .4) ทุก
รายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.33 4.46 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารย
ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษา
เทาเทียมกัน 

4.34 4.45 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการ
ปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

4.13 4.27 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.32 

ผลการดำเนินการพิจารณากำหนดผูสอนและภาระงานสอนและการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่อง กระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ในปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มี
ความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและ
ประสบการณ ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรไดนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานใน
เรื่องดังกลาว โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมอาจารยเพื่อจัดสรรหัวขอบรรยายตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารยแตละทาน คณาจารยแบงหัวขอรับผิดชอบโดยจำกัดใหรับเพียง 3 รายวิชาในแตละช้ันป โดย
ไมนับรวมรายวิชาคุมปฏิบัติการ  

เพื่อใหนิสิตไดรับประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายจากผูเชี่ยวชาญ หลักสูตรฯ จึงกำหนดใหผูรับผิดชอบ
รายวิชาพิจารณาเชิญอาจารยพิเศษ จากหนวยงานภายนอกซึ่งมีประสบการณ โดยในปการศึกษาน้ีไดเชิญอาจารย
พิเศษ จำนวน 12 ทาน ซึ่งรวมสอนในรายวิชากลุมพื้นฐานวิชาชีพ 1 รายวิชาและกลุมวิชาชีพ 12 รายวิชา โดย
กำหนดใหมีสัดสวนการสอนไมเกินรอยละ 30 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
ดานกระบวนการเรียนการสอน 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.07 4.35 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.24 4.57 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.28 4.51 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรยีมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตองมี
กอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.17 4.36 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื ่อเพิ่มประสบการณการ
เรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.51 4.59 

    5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการ
ส่ือสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การ
สงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

4.38 4.44 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางาน
ทำ/การเผยแพรผลงาน) 

4.23 4.26 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดู
งาน 

4.41 4.46 

    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.14 4.35 
    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.11 4.20 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.23 4.27 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยใน
สาขา/หลักสูตร 

4.12 4.23 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.25 4.33 
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิ่มเติม (    
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผล
ตอการเรียนรูของนิสิต 

4.12 4.38 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  4.11 4.36 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและ
สงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

3.18 3.25 

    5.2.17 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใน 
(ถามี) 

4.46 4.52 

    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารยที่ปรึกษา 
(ถามี) 

4.46 4.51 

    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 4.37 4.55 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวม
ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4.36 4.67 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.36 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอ กระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  4.21 4.32 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.21 4.36 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.21 4.34 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่อง กระบวนการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2561 ใน
ประเด็นหลัก มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวชิาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐาน
เดียวกัน และในประเด็นเพิ่มเติม ในเรื่อง การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการ
เรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต หลักสูตรฯนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการ
ดำเนินงานดังกลาวในปการศึกษา 2562 โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนดใหทุกรายวิชาในกลุมพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ที่มีการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนที่เปนลักษณะบรรยายมีเพียงกลุมเดียว รวมถึงการจัดกิจกรรมที่ใชกลยุทธการสอนแบบ 
Problem based learning (PBL) ซึ ่งมีการแบงกลุ ม กำหนดทุกกลุ มใหมีการดำเนินการในวันเดียวกัน โดยมี
อาจารยประจำกลุมเพียงชุดเดียวซึ่งดูแลควบคุมใหมีการดำเนินการที่ไปในทิศทางเดียวกันในทุกกลุม โดยใน
ข้ันตอนสุดทายของกิจกรรม PBL ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา จัดใหนิสิตแตละกลุมไดนำเสนอผลการเรียนรู ใน
ช้ันเรียนเดียวกัน เพื่อใหไดรับผลการเรียนรูเหมือนกัน ในสวนปฏิบัติการในกลุมรายวิชาชีพซึ่งมีการแบงกลุมยอย
โดยมีอัตราสวนอาจารยคุมปฏิบัติการตอนิสิต ไมเกิน 1:10 ซึ่งหากรายวิชาใดมีนิสิตลงทะเบียนมากกวา 10 คน จึง
มีความจำเปนตองแบงกลุมปฏิบัติการ แตกำหนดใหมีการจัดปฏิบัติการในรอบเดียวกันโดยเพิ่มสัดสวนอาจารยคุม
ปฏิบัติการใหเปนไปตามเกณฑ และใหมีการชี้แจงการฝกปฏิบัติการรวมทุกกลุมกอนเริ่มปฏิบัติการโดยอาจารย
ผู ร ับผิดชอบปฏิบัติการหลัก และใหแตละกลุ มนำเสนอผลปฏิบัติการรวมในชั ้น เพื ่อใหอาจารยผู รับผิดชอบ
ปฏิบัติการหลักไดสรุปปฏิบัติการอีกครั้ง ในชวงทายช่ัวโมงโดยเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
2.  หลักสูตรฯ มีการการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผล
ตอการเรียนรูของนิสิตช้ันปที ่4 ในรายวิชาเทคนิคการแพทยชุมชนซึ่งจัดใหนิสิตมีคนควาขอมูลของประชากรในเขต
อำเภอหวยกระเจาซึ่งเปนชาวไททรงดำที่มีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ินเฉพาะกลุม เพื่อนำมาวางแผนการ
ออกสำรวจชุมชน การทำแบบสอบถามเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ และการเชื่อมโยงแนวคิด วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
อาหารทองถิ ่น ซึ ่งอาจสงผลตอสุขภาพของประชาชนในชุมชน และใหนิสิตวางแผนการจัดโครงการเทคนิค
การแพทยชุมชนซึ่งสามารถแกปญหาดานสาธารณสุข หรือสงเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตอำเภอหวยกระเจา
ตามแนวคิดของวิชาเทคนิคการแพทยชุมชน     
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2562  ดานการประเมินผูเรียน 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.17 4.27 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ 
สัมมนา ฯลฯ) 

4.16 4.34 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกต
พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงใน
การประกอบอาชีพ 

4.34 4.41 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

4.19 4.29 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต 
(มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

4.16 4.18 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.50 4.56 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรบัรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจรงิของนิสิต
และลักษณะของรายวิชา) 

4.53 4.57 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.34 4.48 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.
6 และมคอ.7 

4.24 4.39 

รวมผลการประเมิน 4.29 4.38 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื ่อง กระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ ในปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง น้ำหนักขององคประกอบใน
การประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) และ การวิเคราะห/ตรวจสอบ
คุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สราง
ขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดข้ันสูงไดเครื่องมือ
ประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ นำ
ผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องดังกลาว โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. กำหนดใหผูรับผิดชอบรายวิชาพิจารณาปรับสัดสวนน้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลอง
กับจุดเนนของรายวิชา โดยกำหนดใหมีสัดสวนการประเมินความรู ในดานทฤษฎีและ/หรือปฏิบัติการ/การฝก
ประสบการณรวมกันไมนอยกวารอยละ 75  นอกจากน้ีใหมีการกำหนดคะแนนกิจกรรมการเรียนรูแบบ Problem 
based learning (PBL) รวมดวยในทุกรายวิชาที่มีการใชกลยุทธดังกลาวโดยมีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 10 
นอกจากน้ีใหการกำหนดคะแนนการประเมินแบบ formative assesement ซึ่งสามารถสะทอนผลการเรียนรูของ
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นิสิตในระหวางเรียน ในสัดสวนไมนอยกวารอยละ 5, รายวิชาสัมมนาใหเนนสัดสวนน้ำหนักคะแนนหลักในการ
นำเสนอและตอบคำถามทายสัมมนาและใหใชคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินของคณาจารยไมนอยกวา 3 ทาน, 
รายวิชาโครงงานวิจัยใหเนนสัดสวนทฤษฏีในจากการจัดทำโครงรางและรายงานฉบับสมบูรณสวนทบทวน
วรรณกรรม สวนทักษะปฏิบัติการใหมีการประเมินจากผลการทดลอง แนวทางในการดำเนินการวิจัยและแกปญหา
ที่เกิดระหวางการวิจัย รวมถึงการวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยอยางมีหลักการ โดยกำหนดใหอาจารยที่ปรึกษา
หัวขอวิจัยมีสัดสวนในการประเมินไมนอยกวารอยละ 30 (P5.3-17) 
  2. กำหนดนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนมีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเกณฑและสัดสวนการประเมิน
ดานตางๆ และใหผูรับผิดชอบหาขอสรุปใหเกิดการยอมรับรวมกันระหวางผูเรียนและผูสอน (P5.3-18)  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแนวการพัฒนาคลังขอสอบและการประเมินความรูนิสติออนไลน
ผานทางระบบที่พัฒนาโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรฯ ไดมีการนำเขาขอสอบในระบบ Western University Online Examination 
System (P5.3-19) เพื่อประเมินความรูนิสิตในรูปแบบ formative และ summative รวมถึงการสอบประมวล
ความรูขามชั้นป และการสอบประมวลความรูเพื่อสำเร็จการศึกษา (Exit Examination) ซึ่งสามารถทราบผลการ
สอบไดทันทีหลังจากสอบเสร็จ นอกจากน้ียังสามารถนำผลการสอบไปเช่ือมโยงกับโปรแกรมการวิเคราะหขอสอบ 
เพื่อจัดกลุมชนิดขอสอบและประเมินคุณภาพของตัวเลือก และความยาก งายของขอสอบ  
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ดัชนีบงช้ีผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปนไป
ไปตามเกณฑ 

1) อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 6 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 6 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร คร้ังที่/วันที่ประชุม ผูเขารวม ประชุม รอยละ 

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

1  (15 /ส.ค./62) 5 คน 100 
2  (12 /ธ.ค. /62) 5 คน 100 
3  (9 /ม.ค./63) 5 คน 100 
4  (5 /มี.ค./63) 4 คน 80 
5  (14 /พ.ค./63) 4 คน 80 
6  (30 /ก.ค /63) 4 คน 80 

เฉลี่ยรอยละ 90 
 

√ 
  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถามี) 
หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
 หลักสูตรใหม            

 หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2559 โดยผานการรบัรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2559 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้ง
ที่ 7/2558  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และไดรับความเห็นชอบจาก สกอ. ไดรับทราบและการให ความ
เห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่  2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2560  

√ 
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 52 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 30 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ 0 วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 22 วิชา   
ตามหลักฐานการการสงและรวม มคอ.3 และ มคอ.4  

√ 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6 จำนวน 52 วิชา มี
รายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 30 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ 0 วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 22 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ตามหลักฐานการการสงและรวม มคอ.5 และ มคอ.6 
 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปนไป
ไปตามเกณฑ 

5) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทยมีการจัดทำ มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่
กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

√ 
  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ้น 33 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดป
การศึกษา 2562 จำนวน 52 วิชา คิดเปนรอยละ 63.46 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู 
 

√ 
  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
1. ปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี 
การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2561  
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√ 
  

8) อาจารยประจำสาขาทุกคน มีคุณสมบัติครบตามขอกำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทยเปนอยาง
นอย 
อาจารยประจำสาขาฯ จำนวน 5 สาขา  
1. ผศ.บุญพะเยาว เลาหะจินดา  หัวหนาสาขาเคมีคลินิก 
2. ผศ.ดร.ปยฉัตร รูปงาม          หัวหนาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก 
3. ผศ.วีรศักดิ์ จรภักด ี             หัวหนาวิทยาศาสตรการบริการโลหิต 
4. ดร.ถิรวัฒน วรรณตุง            หัวหนาสาขาโลหิตวิทยาคลินิกฯ 
5. อ.สยมภู สงวนสิทธิอนันต      หัวหนาจุลชีววิทยาคลินิก 
มีคุณสมบัติครบตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทยดังน้ี 
- มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย) และ ปริญญาโท และ/หรือปริญญา
เอก ในสาขาเทคนิคการแพทย วิทยาศาสตรการแพทย อณูชีวทางการแพทย จุลชีววิทยา ภูมิคุมกัน วิทยาศาสตรการ
บริการโลหิตชีวเคมี โลหิตวิทยา ปรสิตวิทยา พยาธิวิทยาคลินิก หรือสาขาที่สัมพันธตาม ISCED  

- มีประสบการณการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาเทคนิคการแพทยหรือวิทยาศาสตรสุขภาพหรือวิทยาศาสตร
ชีวภาพ ไมนอยกวา 3 ป หลังการสำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือมีประสบการณวิชาชีพเทคนิค
การแพทยทำงานเต็มเวลาในสาขา 1) เคมีคลินิก และ/หรือ 2) โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตรคลินิกและปรสิตวิทยา 
และ/หรือ 3) จุลชีววิทยาคลินิก และ/หรือ 4) ภูมิคุมกันวิทยา และ/หรือ 5) วิทยาศาสตรการบริการโลหิต และ/หรือเปน
หัวหนาหองปฏิบัติการเทคนิคการแพทยไมนอยกวา 5 ป 
- มีผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษกอนเขาบรรจุ ไมเกิน 1 ปเปนไปตามประกาศมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
ของอาจารยประจำมหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
- มีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตาม
เกณฑที่กำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการ อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง
กอนเขาบรรจุ  
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยที่ไมหมดอาย ุ
 
 
 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปนไป
ไปตามเกณฑ 

9) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มีการรับอาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัย
ไดมีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม มีจำนวน 1 คน และ
อาจารยใหมไดเขารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารยใหม ทาง
หลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารย  พี่เลี้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติ
หนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

√ 
  

1) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา 5 คน คิดเปนรอยละ 100 

ที่ ช่ือ – นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 ผศ.บุญพะเยาว 
เลาหะจินดา 

ประชุมวิชาการระดับชาติ การ
พัฒนาการศึกษาสำหรับ

บุคลากรดานสุขภาพ คร้ังท่ี 6 

25-26 พ.ย. 62 
 

คณะกรรมการสุขภาพ
แหงชาติ 

กลยุทธการสอน
เพ่ือสงเสริมทักษะ
การเรียนรูของนิสิต 

2 ผศ.วีรศักด์ิ 
จรภักดี 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทยและเครือขาย
ในการขับเคลือ่นงานนโยบาย

สำคัญของรัฐบาล 

13 ม.ค. 63 
 

กรมวิทยาศาสตรการแ
พทย 

การบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการ 

3 ดร.ถิรวัฒน 
วรรณตุง 

ประชุมวิชาการกลางป สมาคม
โลหิตวิทยาแหงประเทศไทย 

คร้ังท่ี 55 
Perplexing Cases in 

Hematology 

1-4 ต.ค. 62 สมาคมโลหิตวิทยาแหง
ประเทศไทย 

การวินิจฉัยโรค
เลือด 

4 ผศ.ดร.ปยฉัตร 
รูปงาม 

โครงการอบรมระยะสั้น 
จีโนมิกสประเทศไทย 

(Genomics Thailand) 
 

11-14 ก.พ. 63 
 

คณะสหเวชศาตร 
จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยและกรม
วิทยาศาสตร การแพทย 
กระทรวงสาธารณสุข 

Precision 
Medicine 

5 อ.สยมภ ู
สงวนสิทธิ

อนันต 

ประชุมวิชาการ สถาบันพยาธิ
วิทยา 

Role of Molecular Testing 
in Clinical Pathology 

17-18 ก.พ. 63 
 

รพ.พระมงกุฏเกลา การตรวจการ
วินิจฉัย และ

แนวทางการรักษา
วัณโรค 

สรุปผล 
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่ไดรับการ

พัฒนา 5 คน 
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

รวม 5 คน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปนไป
ไปตามเกณฑ 

11) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนมีจำนวน 5 คน ไดรับการพัฒนาทางวิชาการที่สัมพันธกับหนาที่รับผิดชอบ 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100  

ที่ ช่ือ – นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/

ป 
จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
ปฏิบัติงาน 

1 น.ส. อารียา  
จันทรกิตติสิน 

ประชุมวิชาการระดับชาติ การ
พัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากร
ดานสุขภาพ คร้ังท่ี 6  

25-26 
พ.ย. 62 

 

คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ 

ก ล ย ุ ท ธ  ก า ร ส อ น เ พ่ื อ
สงเสริมทักษะการเรียนรู
ของนิสิต 

2 น.ส.จินตนา   
ใจยง 

อบรบการใช  ระบบ Western 
Cyber U และการจัดเตรียมเทป
บันทึกการสอนดวยโปรแกรม 
Wirecast และ Camtasia 

4 ก.พ. 63 
 

ว ิ ท ย า ลั ย
การศึกษาผ าน
ระบบเครือขาย 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

ก า ร ใ ช  ง า น ร ะ บ บ 
Western Cyber U แล ะ 
ก า ร ต ั ด ต  อ เ ท ป ด  ว ย
โปรแกรม Wirecast และ 
Camtasia 

3 น.ส.ดวงเนตร   
พรมเพียงชาง 

อบรบการใช  ระบบ Western 
Cyber U และการจัดเตรียมเทป
บันทึกการสอนดวยโปรแกรม 
Wirecast และ Camtasia 

4 ก.พ. 63 
 

ว ิ ท ย า ลั ย
การศึกษาผ าน
ระบบเครือขาย 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

ก า ร ใ ช  ง า น ร ะ บ บ 
Western Cyber U แล ะ 
ก า ร ต ั ด ต  อ เ ท ป ด  ว ย
โปรแกรม Wirecast และ 
Camtasia 

4 น.ส.โศรยา   
ดีคลาย 

อบรบการใช  ระบบ Western 
Cyber U และการจัดเตรียมเทป
บันทึกการสอนดวยโปรแกรม 
Wirecast และ Camtasia 

4 ก.พ. 63 
 

ว ิ ท ย า ลั ย
การศึกษาผ าน
ระบบเครือขาย 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

ก า ร ใ ช  ง า น ร ะ บ บ 
Western Cyber U แล ะ 
ก า ร ต ั ด ต  อ เ ท ป ด  ว ย
โปรแกรม Wirecast และ 
Camtasia 

5 นายสุวิทย   
เพ็ชรแอ 

อบรบการใช  ระบบ Western 
Cyber U และการจัดเตรียมเทป
บันทึกการสอนดวยโปรแกรม 
Wirecast และ Camtasia 

4 ก.พ. 63 
 

ว ิ ท ย า ลั ย
การศึกษาผ าน
ระบบเครือขาย 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

ก า ร ใ ช  ง า น ร ะ บ บ 
Western Cyber U แล ะ 
ก า ร ต ั ด ต  อ เ ท ป ด  ว ย
โปรแกรม Wirecast และ 
Camtasia 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา 5 

คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำ 

รวม 5 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปนไป
ไปตามเกณฑ 

12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน 18 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 18 คน คิดเปนรอย
ละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.25 เม่ือแยกเปนรายดานได
ดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม 

TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ ผลรวมคะแนน จำนวน ผูประเมิน 
1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 75.60 18 4.20 ดี 

2 ดานความรู 74.52 18 4.14 ดี 

3 ดานทักษะทางปญญา 75.24 18 4.18 ดี 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

78.48 18 4.36 ดี 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

75.96 18 4.22 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 79.56 18 4.42 ดี 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 76.56 18 4.25 ดี 
 

√ 

13) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2561) ทั้งส้ินจำนวน 13 คน มีผูตอบแบบ

ประเมินจำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 61.54 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม 
เทากับ 4.17 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม 

TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ ผลรวมคะแนน จำนวนผูประเมิน 
1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 36.00 8 4.50 ดีมาก 

2 ดานความรู 31.60 8 3.95 ดี 

3 ดานทักษะทางปญญา 32.64 8 4.08 ดี 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

36.24 8 4.53 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

32.00 8 4.00 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 31.84 8 3.98 ดี 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 33.36 8 4.17 ดี 
 

√ 

14) ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยสาขาเทคนิคการแพทย เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยสาขา
เทคนิคการแพทย เฉล่ียเทากับ 4.24 

√ 

15) ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนสอนเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนสอน
เฉล่ียเทากับ 4.16  

√ 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี 15 ตัวบงช้ี 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-12 12 ตัวบงช้ี  

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-12 รอยละ 100 
จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน  15 ตัวบงช้ี 

รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี  รอยละ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ความพึงพอใจของนิสิต ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.11 4.18 4.34 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.03 4.02 4.11 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

3.76 4.14 4.34 

    1.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยู
ตลอดเวลา 

4.12 4.09 4.16 

   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.18 4.25 4.35 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.10 3.91 4.18 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.10 4.11 4.42 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.08 4.13 4.24 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.14 3.97 4.19 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.05 4.21 4.23 

รวมผลการประเมิน 4.07 4.10 4.25 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอกระบวนการการดำเนินงานใหมีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ  
ปการศึกษา 2562 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตร
เพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

4.09 4.26 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.29 4.50 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู 

3.99 4.04 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.36 4.56 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.16 4.62 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและ
ทันสมัย 

4.18 4.23 

    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 3.85 3.46 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือ
ทำงานรวมกัน 

4.33 4.60 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.02 4.20 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

ND 4.15 

รวมผลการประเมิน 4.14 4.26 
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ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในเรื่องสิง่สนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยต่ำสุดใน
เรื่อง มีการบรกิารสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรือ่งกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู/ ฯลฯ ปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน 
เพียงพอ และทันสมัย และมปีระเด็นประเมินเพิม่เติมจากการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ COVID-19 ซึง่ไม
เคยประเมินในปการศึกษา2561 ในเรื่อง สำหรบัการเรยีนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมี
ประสิทธิภาพ อาจารยและนิสิตสามารถติดตอสือ่สารไดใกลชิด 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องดังกลาวในปการศึกษา 
2562  โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. เลขานุการหลักสูตรฯ ประสานสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึง่รบัผิดชอบดานสญัญาณ
อินเตอรเนท ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพือ่ตรวจสอบความเร็ว ความเสถียรของสัญญาณอินเตอรเนทและการกระจาย
ของสัญญาณใหครอบคลมุพื้นที่ใชงานหลกัไดแก ภายในคณะเทคนิคการแพทย หองสมุดและหอพกันิสิต โดยผล
การปรับปรงุในปการศึกษา 2562 พบวามีการเปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณอินเตอรเนทใหมใหสามารถรบัและ
กระจายสญัญาณไดดีข้ึนทั่วทั้งอาคารคณะเทคนิคการแพทย รวมถึงหอพักนิสิตตามช้ันตางๆ ซึ่งนิสิตตองใชในการ
เรียนการสอนแบบออนไลนผานระบบ Western cyber U ในชวงสถานการณ COVID-19 จนถึงปจจุบัน   

2. มหาวิทยาลัยฯ พฒันาระบบ Western cyber U (P6.1-7) ซึ่งเดิมใชกับการเรียนการสอนของนิสิตที่
เรียนหลักสูตรทางไกล ใหคณาจารยและนิสิตในหลักสูตรปกติไดใชงานในชวงสถานการณ COVID-19 จนถึงปจจุบัน 
ซึ่งมีการจัดทำคูมือ และสื่อแนะนำการใชระบบ รวมถึงการจัดชองทางติดตอเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไป
ดวยความเรียบรอยผาน LINE group และ Call center ซึ่งอธิการบดีเปนผูรวมกำกบัติดตามใหมีการรายงานผล
การดำเนินการทุกวัน และเรงใหมีการแกปญหาทีเ่กิดข้ึนใหแลวเสร็จเร็วทีสุ่ด โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มกีารจัดการ
เรียนออนไลนแบบ Live Class     
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดนำเสนอฐานขอมลูไปยังคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพจิารณา
เลือกฐานขอมลู ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ไดติดตอใหบรษัิทเปดใหทดลองใชฐานขอมูลหลายแหง ซึง่ปจจบุัน
มหาวิทยาลัยยังไมมีการบอกรบัฐานขอมลูกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพใหม แตดวยสถานการณ COVID-19 ทำให
ฐานขอมูลหลายแหงเปดใหใชงานไดเปนกรณีพิเศษ โดยเฉพาะฐานขอมูลทางการแพทยเพื่อประโยชนในการพัฒนา 
วิจัยการควบคุมและปองกันไวรสั SARS-Co-V 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557 

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

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

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

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

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. ผศ.บุญพะเยาว เลาหะจินดา 
2. ผศ.วีรศักดิ ์จรภักด ี
3. ดร.ถิรวัฒน วรรณตุง 
4. ดร. ปยฉัตร รูปงาม 
5. อ.สยมภู สงวนสิทธิอนันต 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1. ผศ.บุญพะเยาว เลาหะจินดา 
2. ผศ.วีรศักดิ ์จรภักด ี
3. ดร.ถิรวัฒน วรรณตุง 
4. ผศ.ดร. ปยฉัตร รูปงาม 
5. อ.สยมภู สงวนสิทธิอนันต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2559-2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

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 

4.65 4.09 4.54 4.17 

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

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.83 4.55 4.77 4.59 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 3 2 3 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+5+5/3 

=5 
5+1.85+5/3 

=3.95 
5+3.33+5/3

=4.44 
5+5+5/3 

=5 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

5 1.85 3.33 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 5 5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 2 2 2 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.66 2.98 2.81 3.33 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 4.50 5 5 

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

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 3 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.59 3.27 3.31 3.40 
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