
 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 0 
 

  

 

 
 
 

 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

ประจำปการศึกษา 2562 
(สิงหาคม 2562 – กรกฏาคม 2563) 

 
 

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) 
สาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม 
 

มหาวทิยาลยัเวสเทิรน  
 
 





 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 2 
 

  

 

คำนำ 
 

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

 

บัดนี ้ คณะผู ประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
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 วัยวุฒ ิ    (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี)มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยา
เขตกาญจนบรีุ  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน เปนสถาบันการศกึษาเอกชน สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสตูรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตัง้แตปพ.ศ. 2541 ถงึ
ปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 
3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต ศูนยการศึกษา
นอกท่ีตั้งบุรีรัมย และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล ระดบับัณฑิตศึกษา 3 หลักสตูร คือ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตระบบ
การศึกษาทางไกล และหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรดษุฎีบัณฑิต และมีจำนวนอาจารยประจำหลกสตูรประจำปการศึกษา 
2561 จำนวน 6 คน จำแนก ดงัน้ี มีวุฒปิริญญาโท 4 คน วุฒปิริญญาเอก 1 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 1 คน ท้ังน้ีหลักสตูรมีนิสิต จำนวน 187 คน และในปการศึกษา 2562 มีนิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 61 คน  

ปณิธาน หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี)มหาวิทยาลยัเวสเทิรนสรางเสริมปญญา ใฝหาความรูคู
คุณธรรมชี้นำสังคมผสมผสานการปฏบิัต ิเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน 

วิสัยทัศน   "คลังปญญาสาธารณสุข รวมภาคเีครือขาย กาวไกลสูสากล" 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - เปน

ปญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัต ิงานมีท ักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ       
Unity - รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และ Universality –  ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (กาญจนบุรี)  
สาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 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 

≥3.51 151.66/34=4.46 4.46 4.46 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
37/37x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.73 4.73 
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 4.17+1.39+5/3=3.52 3.52 3.52 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
1/6x100=16.67 

16.67/20x5=4.17 
4.17 4.17 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
1/6x100=16.67 

16.67/60x5=1.39 
1.39 1.39 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
1.2/6x100=20 

20/20x5=5 
5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.51 3.51 
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 3.84 3.84 
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หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต กาญจนบุรีสาขวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ปการศึกษา2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- บัณฑิตมีงานทำในอัตรารอยละ 100 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
องคประกอบท่ี 3 นิสิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตรใหหลากหลายวิธี เพื่อใหไดจำนวนนิสิตตามแผนการศึกษาที่กำหนด 
2. การพัฒนานิสิตตามกรอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรู (DOE) 3 ดาน  

 องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน 
 1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ดี 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ยกระดับการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการใหมีระดับที่สูงข้ึนตามประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

2. สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยกาวเขาสูตำแหนงทางวิชาการเพิ่มมากย่ิงข้ึน 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีระบบการกำกับติดตาม วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนิสิต วิธีการสอนออนไลน  
2. ควรมีการวิเคราะหผลการประเมนิการเรียนการสอนจากนิสิต การนิเทศการสอนจากอาจารย นำมา

ปรบัปรุงในรายวิชาใหดีข้ึน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1.   มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหนิสิตไดสืบคนขอมูลและนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีระบบและกลไกติดตามการใชประโยชนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่เอื้อตอการสำเร็จการศึกษา
ของนิสิต 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

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.จรุวีรรณ มณีแสง 
4. อ.วุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรอื
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) 
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 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 

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 บณัฑิต 
ขอมูลนิสิต 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใช
หลักสูตร) 

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

2556 17 11 11 10 1 - - 
2557  8 7 7 7 - - 
2558   68 45 45 44 1 
2559    90 78 70 69 
2560     91 57 57 
2561      35 30 
2562       30 
รวม 17 19 86 152 222 206 187 

ปการศึกษา 
จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
จำนวน
นิสิตท่ี
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวน
นิสิตท่ี
ลาออก
ระหวาง

การศึกษา 

จำนวน
นิสิตคง
คาง

ศึกษา
ตอ 

รอยละ
ของ

ผูสำเร็จ
การศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 

2557 8 - - 7 - - 7 1 0 100 
2558 68 - - - 37 8 45 23 0 100 
2559 90 - - - - 53 53 21 16 76.81 
2560 91 - - - - - - 34 57 - 
2561 35 - - - - - - 5 30 - 
2562 30 - - - - - - 0 30 - 
รวม 309 - - 7 37 61 105 84 133 - 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2561 

ลำดับ
ท่ี 

ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน  
ป 2561 

จำนวน
คนท่ีตอบ 
ป 2561 

คาเฉล่ีย
ป 2560 

คาเฉล่ีย 
ป 2561 

1   (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 158 34 4.95 4.64 
  (2) ดานความรู 149 34 4.91 4.38 
  (3) ดานทักษะทางปญญา 154 34 4.97 4.52 
  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 151 34 4.94 4.44 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

145 34 4.92 
4.26 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพ
กำหนด) 

153 34 5.00 
4.50 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 
5 คะแนน) 

151.66  4.95 4.46 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 7 37 
3 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 
7 34 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) 
(อยางนอยรอยละ 20) 

100 91.89 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพื้นฐาน จำนวน (คน) รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 37 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 37 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลังสำเร็จการศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

- - 

- ตรงสาขาท่ีเรียน 37 100 

- ไมตรงสาขาท่ีเรียน - - 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ - - 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รายไดเฉล่ียของนิสิตสำเร็จการศึกษา (จำนวนเงิน) 18,000 บาท - 
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 37 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ตารางผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการรับนิสิต 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

3.66 3.68 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลกัสูตร 
ผลลัพธการเรียนรู ที ่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรู พื ้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.57 3.52 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

3.85 3.85 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.79 3.81 

รวม 3.63 3.71 

 
ตารางผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา
ศึกษาแบบมีเงื ่อนไข นิสิตไดร ับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดร ับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

4.15 4.16 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

4.26 4.29 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับชี ้แจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

3.87 3.88 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.11 4.16 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการ
เรียน 

4.19 4.22 

   3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ไดอยาง
เหมาะสม 

3.72 3.76 

รวม 4.04 4.08 
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ตารางผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการรับนิสติและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ป
การศึกษา 2562 

รายการ 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

3.71 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

4.08 

ภาพรวม 3.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 17 
 

  

 

ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต  
ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.63 4.72 4.73 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

4.61 4.65 4.65 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.43 4.39 4.42 
    1.4 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวย
ใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.63 4.67 4.68 

    1.5 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืน ๆ หรือถายทอดประสบการณ
อ่ืน ๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตาง ๆ 

4.52 4.51 4.53 

รวมผลการประเมิน 4.56 4.59 4.60 

 จากการที่ทางคณะสาธารณสุขศาสตร กาญจนบุรี ไดทำการพัฒนาการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรีอยางตอเนื่อง ทำใหผลการประเมินดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแก
นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) ในป 2560, 
2561 และ 2562 มคีะแนนเฉลี่ยสูงข้ึนตอเน่ืองทุกป ไดแก 4.56, 4.59 และ 4.60 ตามลำดับ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรี  
ปการศึกษา 2562 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวน 
ระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.44 4.50 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.41 4.50 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.33 4.33 
    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.38 4.50 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือ
ดานอ่ืน ๆ 

4.30 4.33 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศกึษาชา ฯลฯ) 

4.25 4.33 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.40 4.50 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืน ๆ 

4.47 4.50 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.44 
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ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องชองทางและความสะดวกในการติดตอกับ
อาจารยที่ปรึกษาคาเฉลี่ยเทากับ 4.73 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการใหเวลาในการใหคำปรึกษาของ
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.42 คะแนน  

ผลประเมนิความพึงพอใจของอาจารยในเรือ่งกระบวนระบบอาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญา
ตรีและกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิตทีไ่ดมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.44 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง
การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต อาจารยที่ปรึกษาให
ความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือดานอื่น ๆ และการจัดการความเสี่ยงดาน
นิสิต มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ คาเฉลี่ยเทากับ 
4.33 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการใหเวลาในการให
คำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และ
ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม.และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการ
จัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. เพิ ่มชองทางโดยมีกลุ มไลน จัดตั ้งคลินิกใหคำปรึกษา โดยอาจารยที ่ปรึกษาทางวิชาการใหความ
ชวยเหลอือื่น ๆ หรือถายทอดประสบการณอื่น ๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหา  ต่าง ๆ 

2. บูรณาการกิจการพัฒนานิส ิตร วมกับการบริการวิชาการ การเร ียนการสอน การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อใชทรัพยากรรวมกันในพันธกิจอื่น ๆ  

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในประเด็น health literacy และ 
life skill โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. นิสิตเขารับคำปรึกษาเรื่องวิชาการ และที่ปรึกษาใหคำปรึกษาเพิ่มเติมทำใหนิสติมสวนรวมและกลาทีจ่ะ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มข้ึน 

2. การสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรมกับองคกร หนวยงาน ชุมชนทุกระดับ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2562  
ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.19 4.33 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

4.45 4.50 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.39 4.50 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.36 4.50 

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

4.39 4.50 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.17 4.17 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.27 4.50 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูทีเ่ปนมาตรฐานเดียวกัน  

4.23 4.33 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.09 4.17 

รวมผลการประเมิน 4.27 4.39 

ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษาและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 
2562 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสติปริญญาตรีและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสติและ
ดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี 
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี) 

4.37 4.44 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.27 4.39 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.32 4.42 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2562 
ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ความคิดเห็นตอกระบวนดาน
การสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา2562 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 สำหรับคาเฉลีย่สูงที่สุดเทากับ 4.50 มีอยู
ทั้งหมด 5 ดานไดแก บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สนองความตองการของนิสิต การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 
การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความเปนพลเมือง (civic 
engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 
โดยจะเห็นไดวาหลักสูตรมีทุนการศึกษาใหสำหรับนิสิตที่เรยีนดีแตขาดทุนทรัพย และทางหลักสูตรยังมีโครงการ
สนับสนุนคาครองชีพนิสิตจากการทำงาน สำหรับนิสิตที่มีฐานะยากจน ทำงานพิเศษเสริมรายได และกิจกรรมปลูก
ผักใหนิสิตสามารถใชชีวิตในมหาวิทยาลัยอยางมีความสุข 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญา
ตรีและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2562 ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแก
นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาคาเฉลี่ย เทากับ 4.44  และการพัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คาเฉลี่ย เทากับ 4.39  พบวาทั้ง 2 ดานมีคาเฉลี่ยที่เพิ่มมากข้ึนจากปการศึกษา 2561 
ทั้งทางดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสติปริญญาตรี ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษา
ทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี และดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสรมิและพัฒนานิสติ แสดงใหเห็นถึงการหลกัสตูรมกีารปรับปรงุเหน็ชัดเจน
เปนรูปธรรมซึ่งจะนำไปใชเปนแนวทางปฏิบัติที่ดีดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและ
ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในปการศึกษา 2563 ตอไป 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
1. ตารางขอมูลนิสิตแตละปการศึกษา 

 
2.  อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ป
การศึกษา
ท่ีรับเขา 

จำนวนนิสิตตนปการศึกษา 
จำนวนนิสิตส้ินสุดป

การศึกษา 
อตัราการคงอยู (รอยละ) จำนวนท่ีหายไป 

2558 68 45 66.2 23 

2559 90 69 76.7 21 

2560 91 57 62.6 34 

2561 35 30 85.7 5 
2562 30 30 100.0 0 

รวม 314 231 73.6 85 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจัดการขอรองเรียนตาง ๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.57 4.62 4.64 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.38 4.43 4.44 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.19 4.25 4.26 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.27 4.31 4.31 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.22 4.24 4.24 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.15 4.30 4.31 

รวมผลการประเมิน 4.30 4.36 4.37 

 
 
 
 
 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใช
หลักสูตร) 

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

2556 17 11 11 10 1 - - 
2557  8 7 7 7 - - 
2558   68 45 45 44 1 
2559    90 78 70 69 
2560     91 57 57 
2561      35 30 
2562       30 
รวม 17 19 86 152 222 206 187 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2562  ดานผลท่ีเกิดกับนิสติ 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.56 4.67 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.67 4.67 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.30 4.33 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.37 4.50 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.41 4.50 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.29 4.33 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.25 4.33 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.28 4.33 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.33 4.33 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.34 4.50 

รวมผลการประเมิน 4.38 4.45 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.59 4.67 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.42 4.50 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื ่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน
หลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 4.42 4.50 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวน
ที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 4.25 4.33 

รวมผลการประเมิน 4.42 4.50 
จากผลการดำเนินการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลกัสตูรในปการศึกษา 2562 คณะสาธารณสุขศาสตร 

จึงไดมีการประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการรับและแตงตั้งอาจารยประจำ
หลักสูตรปการศึกษา 2562 พบวา ผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ในปการศึกษาที่ 2562 มีคาความพึงพอใจสูงที่สุดเฉลี่ย 4.67 ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป
การศึกษาที่ 2561 ในขณะที่ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตออาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิ
การศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด
โดย สกอ. ในปการศึกษาที่ 2562 มีคาความพึงพอใจต่ำสุดเฉลี่ย 4.33  ซึ่งเพิ่มข้ึนจากในปการศึกษาที่ 2561 โดย
คาเฉลี่ยความพึงพอใจของอาจารยตอดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรตลอดทั้งปการศึกษาอยูที่ 
4.50 อยูในระดับพงึพอใจมาก  
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอ ระบบการบริหารอาจารย ปการศึกษา 2562 
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

4.25 4.33 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบนัหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาว
ดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารย
ประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.75 4.83 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยทีมี่ศักยภาพใหคงอยู
กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลาไป
ศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.17 4.17 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

4.00 4.17 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเส่ียงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   ขาดแคลน 
กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื ่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความเสี ่ยง ดาน
จรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.59 4.67 

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

รวมผลการประเมิน 4.31 4.39 

จากผลการดำเนินงานตามระบบการบรหิารอาจารย ในปการศึกษาที่ 2562 มีการประเมนิความพึงพอใจของ
อาจารยตอระบบการบรหิารอาจารยของหลักสูตร พบวา ในปการศึกษาที่ 2561  ความพึงพอใจตอระบบในการเลิกจาง
และการเกษียณอายุอยางชัดเจน และระบบการยกยองและธำรงรกัษาอยางมปีระสิทธิภาพ มีคาระดับความพงึ
พอใจนอยทีสุ่ด คือ 3.92 จงึนำเขาประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร โดยมีมติใหมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเปน
การยกยองและธำรงรกัษาอาจารย โดยมอบเกียรติบัตรใหอาจารย ดร.ธนวรรธน อิ่มสมบรูณ ในเรือ่ง การทุมเท
กำลังกายและกำลังใจในการสอนและทำวิจัยถึงแมวาเกษียณอายุไปแลว โดยในปการศึกษา 2562 ทำใหคาระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยในเรื่องระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มข้ึนเปน 4.00 และในการ
ประชุมผูบริหาร มกีารวางแผนเพื่อสงเสริมและปรับปรงุระบบการบริหารอาจารยในปการศึกษา 2562 โดยนำผล
จากการดำเนินงานในแตละดาน ไดแก แผนกลยุทธคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน พ.ศ. 2560-
2564 และแผนบรหิารความเสี่ยง  
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศกึษา 2562  
ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการ
รับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 4.25 4.33 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.42 4.67 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ
อยางตอเน่ือง 

4.33 4.33 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการ
รับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.34 4.50 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.42 4.67 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

4.17 4.17 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4 4.33 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการ
วิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

3.83 4.17 

รวมผลการประเมิน 4.23 4.40 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
(ระบบการรบัอาจารยใหม) 

4.42 4.50 

4.1.2 ระบบการบรหิารอาจารย 4.31 4.39 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.23 4.40 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.32 4.43 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที ่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่อง อัตราการคงอยูของ
อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื ่อง อัตราการคงอยูของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. มีการกำหนดภาระงานโดยคำนึงถึงความชำนาญของอาจารย  
2. มีการมอบขวัญและกำลังใจใหกับอาจารยที่มีผลงานวิชาการ นำสื่อเสียงสูองคกร 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการบริหารหลักสูตรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็น อัตราการคงอยูของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. อาจารยประจำหลักสูตรมีความสามัคคีมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหมีพัฒนาการเพิ่มข้ึนทุกป 
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จากผลการดำเนินงานขององคประกอบที่ 4.1 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยของหลักส ูตร  

ประกอบดวยระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสตูร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริม
และพัฒนาอาจารย พบวา ผลสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย
ของหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 4.32 ระดับความพึงพอใจมาก  

ในปการศึกษา 2562 มีการประชุมสรปุผลการดำเนินงาน และผลการประเมินระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารย 
การกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ตั้งแตการเขารวมการอบรมในโครงการที่จัดขึ้นทั้งภายนอกและภายในองคกร 
รวมถึงจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย และจำนวนของอาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตลอดจนการสงเสริมใหอาจารย
ประจำหลักสูตรเรียนตอในระดับปริญญาเอก นำมาวางแผนเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาจารยในป 2563 โดยการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปและแผนพัฒนารายบุคคล  และโครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหสอดคลองกับความ
ตองการของอาจารยใหครอบคลุมทั้งทางดานวิชาการ เนนไปที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในดาน
งานวิจัย มีการวางแผนการอบรมใหอาจารยมีแนวทางในการขอทุนทำวิจัยจากหนวยงานภายนอก และตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเตรียมความพรอมและเรงรัดการขอตำแหนงทางวิชาการ ซึ่งการ
วางแผนระบบสงเสริมและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2563 น้ัน เปนการใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนา
อาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะ
ความสามารถดานการวิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 26 
 

  

 

ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

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

หลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 

ช่ือ-นามสกุล อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร  

ปการศึกษา 2562 
1 ผศ.ดร. โกวิท สุวรรณหงษ ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ อาจารยวรรณภา  เนาวราช 
2 อาจารยวิชาญ บุญค้ำ อาจารยวิชาญ บุญค้ำ อาจารยจตุรวิทย  บุญพิทักษ 
3 อาจารยหฤทชญา นับแสง อาจารยธินกร ไฝเพชร อาจารยศรายุทธ  ผาสุข 
4 ดร.ธนวรรธน อ่ิมสมบูรณ ดร.ธนวรรธน อ่ิมสมบรูณ อาจารย ดร.ธนวรรธน  อ่ิมสมบูรณ 
5 อาจารยธินกร  ไฝเพชร ผศ. สมศร ีดาวฉาย ผศ.สมศรี  ประเสริฐวงษ 
6 นท.หญิง ดร. ศิริกัญญา ฤทธ์ิแปลก อาจารยวุชธิตา คงดี อาจารยวุชธิตา  คงด ี

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

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

4.16 4.33 4.50 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.23 4.50 4.67 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.53 4.67 4.67 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.19 4.33 4.33 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.42 4.50 4.50 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.17 4.17 4.17 

    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.23 4.33 4.37 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.27 4.67 4.67 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.16 4.17 4.33 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.14 4.50 4.51 

    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรยีนการสอน 4.51 5.00 5.00 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

4.14 4.67 4.83 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.12 4.17 4.33 

    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.61 4.83 4.83 
รวมผลการประเมิน 4.28 4.49 4.55 

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการสำรวจความพึงพอใจของอาจารยเกี่ยวกับดานการบริหารหลักสูตร 
โดยทำการสำรวจ 2 ครั้ง ตอปการศึกษา พบวา อาจารยมีความพึงพอใจในดานการบริหารหลักสูตรทุกตัวบงช้ี ที่
ระดับคะแนน 4.49 เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2560 โดยตัวบงช้ีที่มีระดับคะแนนนอยที่สุดอยูที่ 4.17 ในป 2561 คือ 
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การประเมินการสอนของอาจารย ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร และการ
สนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลกัสูตร หลักสตูรจงึนำผลการสำรวจความพึงพอใจ 
มาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารยและการสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ 
สำหรับการปฏิบัติงานของหลกัสตูร และนำผลการประเมินจากป 2561 มาวางแผนเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณใน
ดานวัสดุ อุปกรณ เพื่อการจัดการเรียนการสอนใหกับนิสิตเพิ่มมากข้ึน โดยในปการศึกษา 2562 มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพิ่มขึ้นใหเพียงพอและเหมาะสมตอการใชในการเรียนการสอน จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารยในป 2562 พบวา คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากป 2561 และ ป 2560 จาก 4.28, 
4.49 เปน 4.55 ตามลำดับในทุกตัวบงช้ี ซึ่งอยูในระดับดี 

จากผลการประเมินในปการศึกษา 2562 นำมาสรุปเพื่อเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อนำมาวางแผน
ในการปรับปรุงและพัฒนาในปการศึกษา 2563 โดยนำคะแนนประเมินจากตัวบงช้ีที่มีคาระดับคะแนนต่ำที่สุดคือ 
ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร และการวางแผนระยะยาวดาน
อัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรโดยการวางแผนเพิ่มวิธีการกำกับและติดตาม การ
วางแผนในเรื่องอัตรากำลังและภาระงานใหมีอัตราสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิต รวมถึงการประเมินการสอนใน
ทุกรายวิชาระหวางภาคการศึกษา ดวยวิธีการสอบถาม สัมภาษณทั้งนิสิต และอาจารย คณะกรรมการประเมินการ
สอนนำผลมาแจงกับอาจารยผูสอนในทุกภาคการศึกษา เพื่อวางแผนปรับปรุงและแกไขการเรียนการสอนไดอยาง
ทันทวงที นอกจากนั ้นมีการวางแผนเพื ่อจัดโครงการอบรมเพื ่อพัฒนาศักยภาพผูสอนใหมีความทันสมัยและ
เหมาะสมกับการเรียนการสอนในหองเรียนมากย่ิงข้ึน 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
และความพึงพอใจของอาจารย) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.17 4.17 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

4.42 4.51 

     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลกัสตูร 4.05 4.33 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

4.59 4.67 

รวมผลการประเมิน 4.31 4.42 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบริหารหลกัสตูรและกระบวนการการคงอยู

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที ่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดเทากับ 4.17 คะแนนในเรื่อง อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งถึงแมวามีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลกัสตูร แตหลักสูตรก็ยังคงสามารถบรหิารจดัการใหมีอาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตรมี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ
เทากับ 4.67 
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หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่อง อัตราการคงอยูของ
อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื ่อง อัตราการคงอยูของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. มีการกำหนดภาระงานโดยคำนึงถึงความชำนาญของอาจารย  
2. มีการมอบขวัญและกำลังใจใหกับอาจารยที่มีผลงานวิชาการ นำสื่อเสียงสูองคกร ทั้งนี้สามารถพัฒนา

ดานการบริหารหลักสูตรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็น อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. อาจารยประจำหลักสูตรมีความสามัคคีมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหมีพัฒนาการเพิ่มข้ึนทุกป 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ปการศึกษา 2562 ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ
ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.06 4.17 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตได
เรียน 

4.21 4.33 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

4.48 4.50 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา 
และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.03 4.17 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

4.18 4.33 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.25 4.33 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.18 4.33 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 4.23 4.33 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 4.10 4.17 
    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 4.06 4.09 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

4.50 4.67 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)   
    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชา
การศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต 

4.09 4.17 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเน้ือหาสาระที่
กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

4.08 4.17 

รวมผลการประเมิน 4.19 4.29 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2561 ในเรื่อง กระบวนการการออกแบบหลักสูตร 
และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆที่ไดมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คะแนน 
และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องคำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเน้ือหาที่ครบ
คลุมกวางขวางครบถวนในสิง่ที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธ
กันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู คาเฉลี่ยเทากับ 4.03 คะแนน 

เมื่อทำการประเมินคะแนนความพึงพอใจในปการศึกษาที่ 2562 พบวา ทุกรายการประเมินมีคะแนนที่
สูงข้ึนมากกวาคะแนนที่ไดจากปการศึกษา 2561 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29 อยูในระดับดี เมื่อพิจารณาราย
ขอพบวา รายการประเมนิเรื่อง การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน (4.09 เต็ม 5คะแนน) คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเลยดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาหลกัสูตรซึง่
พบวา มีการเปดรายวิชาใหมใหนิสิตไดเรียน คือ รายวิชา PE3302 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 
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จึงคาดวาการที่ไดคะแนนในประเด็นนี้นอยที่สุดแตก็นับวามีคะแนนเพิ่มขึ้นจากป 2561 และอยูในระดับดี จึงทำ
การแกไขโดยทำการประชุมพูดคุยกับอาจารยผูสอนใหมีการอธิบายรายวิชาใน มคอ.3 ใหมีความจำเพาะในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับวิชาเพิ่มมากข้ึน และช้ีแจงใหเห็นถึงความครอบคลุมของรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องเน้ือหาของหลักสูตรในแต
ละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตไดเรียน และนำผลการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงเรื่อง.เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมให
นิสิตไดเรียน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเรือ่ง การจัดการเน้ือหาในรายวิชาที่เปดสอนในช้ันปการศึกษาตางๆ 
เพื่อเช่ือมโยงสาระสำคัญของการสอน 

2. มีการเปดรายวิชาใหม ในรอบการครบรอบปรับปรุงหลักสูตร เริ่มดำเนินการปการศึกษา 2563 
3. อาจารยจัดทำสื่อการสอนที่สามารถใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมนอกช้ันเรียน  
4. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน โดยเพิ่มเติมในรูปแบบออนไลน 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นเนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามี

การปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตไดเรียนโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. มีรายวิชาเปดใหม ในรอบการครบรอบปรับปรุงหลักสูตร เริ่มดำเนินการปการศึกษา 2563 
2. นิสิตสามารถเรียนรูจากสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นมาใหไดศึกษานอกเวลาเรียน ที่เปนสื่อการสอนใน

รูปแบบออนไลน 
3. นิสิตสามารถควบคุมการเรียนรูของตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 31 
 

  

 

ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ ปการศึกษา 2562  
ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

4.60 4.60 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมี
โอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแต
ละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3.89 4.00 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยให
ทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.10 4.20 

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

4.68 4.80 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจาก
อาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/
อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน 

4.43 4.60 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการ
ปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

3.88 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.26 4.40 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
ดานการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ 
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.10 4.20 
5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.38 4.40 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจาก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
4.32 4.40 

5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่
จำเปนตองมีกอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

3.85 4.00 

5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ
การเรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

3.99 4.00 

5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ 
ทักษะการส่ือสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลาย
ชองทาง เชน การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

4.36 4.40 

5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดาน
การหางานทำ/การเผยแพรผลงาน) 

4.35 4.40 

5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผู ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 

4.53 4.60 

5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.22 4.40 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ 
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มี
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.13 4.20 

5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย  และนำผลมาใช ในการสงเสร ิมพ ัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

4.28 4.40 

5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารย
ในสาขา/หลักสูตร 

3.95 4.20 

5.2.13 การควบคมุกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.63 4.80 
ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)   

5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.12 4.20 

5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรยีนรูของนิสิต  4.49 4.60 
5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอน

และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 
4.68 4.80 

5.2.17 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิต
สนใจ (ถามี) 

4.56 4.60 

5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารย
ที่ปรึกษา (ถามี) 

4.60 4.60 

5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3.98 4.20 
5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีสวน

รวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 4.00 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.27 4.38 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมนิผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมสีวนรวม 4.10 4.20 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

3.90 4.00 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจรงิ (เครื่องมือ
ประเมินมีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย 
การสอบปากเปลา การสงัเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมอื
ประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.40 4.20 

    5.3.4 การกำกับใหมกีารพฒันาและตรวจสอบเครือ่งมอืประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับ
วิชาและผลลัพธการเรียนรู 

4.10 4.00 

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

4.30 4.40 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มหีลายกลุมเรียนใหได
มาตรฐานเดียวกัน 

4.30 4.60 

    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัด
เกรดชัดเจน สอดคลองกบัทีเ่กณฑที่นิสิตมสีวนรวม หรือรับรูรวมกันต้ังแตแรก  มีขอมลู
หลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด 
สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.20 4.40 

    5.3.8 การสงเสรมิการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.60 4.40 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน 
มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 

4.00 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.24 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดเทากับ 4.00 คะแนน ใน
เรื่อง 

1. ขอ 5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกบัจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ 
สัมมนา ฯลฯ) 

2. ขอ 5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมนินิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ
การเรียนรู 
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3. ขอ 5.3.9 การประเมนิการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอยีดใน มคอ.5 มคอ.
6 และมคอ.7 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรบัปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง เรื่อง การกำหนดน้ำหนัก
ขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรือ่ง
เรื่อง การกำหนดน้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกบัจุดเนนของรายวิชา โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ดังน้ี 

1. ทุกรายวิชา ทบทวน Curriculum Mapping เพื่อนำมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบวงรอบการ
ใชหลักสูตร 

2. จัดเวทีวิพากยการกำหนดน้ำหนักขององคประกอบการประเมิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการประเมินผู เรียนในประเด็น การกำหนดจุดเนนของรายวิชา โดยมีผลการ

ดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) มีการปรับปรุง ประเด็นมาตรฐาน

การเรียนรูทั้ง 6 ดานใหสอดคลองกับ ผลการประเมินการใชหลักสูตร 
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) มีการปรับปรุง Curriculum 

Mapping 
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1) อาจารยประจำหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 80 มี
ส วนร วมในการประชุม
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. อ.ดร.ขนิษฐา  วัฒนจินดาเลิศ  
2. ผศ. วิราสิริร์ิ วสีวีรสิว  
3. อาจารยจักรพงษ สุขเจริญ  
4. อาจารยกลาณรงค  อินตะวงค  
5. อ.ดร. นริศรา กุลปรีชานันท  
 

1 (30/08/62) 5 คน 100 
2 (21/10/62) 5 คน 100 
3 (22/11/62) 5 คน 100 
4 (19/12/62) 5 คน 100 
5 (24/01/63) 5 คน 100 
6 (28/02/63) 5 คน 100 
7 (27/03/63) 5 คน 100 
8 (22/05/63) 5 คน 100 
9 (26/06/63) 5 คน 100 
10 (24/07/63) 5 คน 100 

เฉลี่ยรอยละ 100 

2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 

2) ม ี ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ข อ ง
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที ่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หร ือ มาตรฐานคุณว ุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      

             หลักสูตรใหม            

             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2554 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ 
TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวส
เทิรนอนุมัติหลักสูตร เม่ือวันที่  3 เดือนพฤษภาคม ป พ.ศ. 2560 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละ เอ ี ย ด ข อง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย างนอย
กอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 51 วิชา มี
รายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 32 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 19 วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1 

 

4) จ ั ดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด ำ เ น ิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ 
มคอ. 5 - 6  
จำนวน 35 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 26 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 9 วิชา   
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

ว ั น  หล ั ง ส ิ ้ น ส ุ ด ภ า ค
การศึกษาที ่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกชั้นป และ
หลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

5) จ ั ดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
6 0 ว ั น  หล ั ง ส ิ ้ น ส ุ ด ป
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
(ระบบการศึกษาทางไกล) มีการจัดทำ มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมี
ขอมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

 

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

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที ่กำหนดในคู มือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning 
outcomes) ตามที ่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที ่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ้น 9 วิชา 
จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2562 จำนวน 35 วิชา คิดเปนรอยละ
25.71 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การ
ประเม ินผลการเร ียนรู  
จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที ่รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว  

1. ปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการ
สอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที ่มี การปรับปรุง Curriculum Mapping ตาม
ขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2561 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน 
ไดร ับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำดานการจัดการ
เรียนการสอน 

ปการศึกษา 2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
(ระบบการศึกษาทางไกล) มีการรับอาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำ
แผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม มี
จำนวน 1 คน ไดแก อ.ดร.ขนิษฐา วัฒนจินดาเลิศ และอาจารยใหมไดเขารับการ
ปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารย
ใหม ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการและ
ประเมินผล และมีการติดตามผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลัง
การอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

9) อาจารยประจำหลักสูตร
ทุกคนได ร ับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาช ีพ อย างนอยปละ
หน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำ 
ที่ไดรับการพัฒนา 5 คน คิดเปนรอยละ 100 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ท่ี 
ช่ือ – 

นามสกุล 

ช่ือโครงการ หรือ
หัวขอ 

ท่ีรับการพัฒนา 

วัน/
เดือน/ป 

จดัโดย 

หัวขอท่ี
นำไปใชใน 
การเรียน
การสอน 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1 อ.ดร.ขนิษฐา  
วัฒนจินดา
เลิศ 

การฝกอบรมการใช
โปรแกรม 
Camtasia และ
โปรแกรม Wirecast 
สำหรับการสอน
ออนไลน 

23/03/6
3 

สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเท
ศ 
มหา 
วิทยาลัย 
เวสเทิรน 

โปรแกรม
สำหรับ
การผลิต
ส่ือและ
การจัดการ
สอน
ออนไลน 

  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

6-
7/06/63 

มหาวิทยา
ลัยเวส
เทิรน 

ขอมูล ผล
การ
ศึกษาวิจัย
ในดาน
วิทยาศาส
ตรสุขภาพ
ไป
ประยุกตใ
ชในการ
เรียนการ
สอน 

2 ผศ. วิราสิริริ์ 
วสีวีรสิว 

การฝกอบรมการใช
โปรแกรม 
Camtasia และ
โปรแกรม Wirecast 
สำหรับการสอน
ออนไลน 

23/03/6
3 

สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเท
ศ 
มหา 
วิทยาลัย 
เวสเทิรน 

โปรแกรม
สำหรับ
การผลิต
ส่ือและ
การจัดการ
สอน
ออนไลน 

  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

6-
7/06/63 

มหาวิทยา
ลัยเวส
เทิรน 

ขอมูล ผล
การ
ศึกษาวิจัย
ในดาน
วิทยาศาส
ตรสุขภาพ
ไป
ประยุกตใ
ชในการ
เรียนการ
สอน 

3 อ. จักรพงษ 
สุขเจริญ 

การฝกอบรมการใช
โปรแกรม 
Camtasia และ
โปรแกรม Wirecast 
สำหรับการสอน
ออนไลน 

23/03/6
3 

สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเท
ศ 

โปรแกรม
สำหรับ
การผลิต
ส่ือและ
การจัดการ
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

มหา 
วิทยาลัย 
เวสเทิรน 

สอน
ออนไลน 

  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

6-
7/06/63 

มหาวิทยา
ลัยเวส
เทิรน 

ขอมูล ผล
การ
ศึกษาวิจัย
ในดาน
วิทยาศาส
ตรสุขภาพ
ไป
ประยุกตใ
ชในการ
เรียนการ
สอน 

4 อ. กลาณรงค  
อินตะวงค 

การฝกอบรมการใช
โปรแกรม 
Camtasia และ
โปรแกรม Wirecast 
สำหรับการสอน
ออนไลน 

23/03/6
3 

สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเท
ศ 
มหา 
วิทยาลัย 
เวสเทิรน 

โปรแกรม
สำหรับ
การผลิต
ส่ือและ
การจัดการ
สอน
ออนไลน 

  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

6-
7/06/63 

มหาวิทยา
ลัยเวส
เทิรน 

ขอมูล ผล
การ
ศึกษาวิจัย
ในดาน
วิทยาศาส
ตรสุขภาพ
ไป
ประยุกตใ
ชในการ
เรียนการ
สอน 

5 อ.ดร. นริศรา 
กุลปรีชานันท 

การฝกอบรมการใช
โปรแกรม 
Camtasia และ
โปรแกรม Wirecast 
สำหรับการสอน
ออนไลน 

23/03/6
3 

สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเท
ศ 
มหา 
วิทยาลัย 
เวสเทิรน 

โปรแกรม
สำหรับ
การผลิต
ส่ือและ
การจัดการ
สอน
ออนไลน 

  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 

6-
7/06/63 

มหาวิทยา
ลัยเวส
เทิรน 

ขอมูล ผล
การ
ศึกษาวิจัย
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

ในดาน
วิทยาศาส
ตรสุขภาพ
ไป
ประยุกตใ
ชในการ
เรียนการ
สอน 

สรุปผล 
จำนวนอาจารยท่ีไดรับการ

พัฒนา 
รวม 5 คน 

จำนวนอาจารยประจำ 
รวม 5 คน 

 

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

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

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 
ช่ือโครงการ 
หรือหัวขอ 

ท่ีรับการพัฒนา 

วัน/
เดือน/ป 

จดัโดย 

หัวขอท่ี
นำไปใช

ใน 
การเรียน
การสอน 

1 ศิริลักษณ ปทุม
สูตร 

ฝกอบรม
แนวทางการใช
งานและการตัด
ตอ VDO ใน
โปรแกรม 
Camtasia 

30 มี.ค. 
63 

สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเท
ศ 
มหา 
วิทยาลัย 
เวสเทิรน 

สงเสริม
และ
สนับสนุน
ดานการ
จัดทำส่ือ
การสอน
สำหรับ
การเรียน
การสอน
ออนไลน 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนท่ี

ไดรับการพัฒน 1 คน 

จำนวนบุคลากร
สนับสนุนประจำรวม 1 

คน 
 

 

11) ระดับความพึงพอใจของ
น ั กศ ึ กษาป  ส ุ ด ท  า ย /
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี ่ยไม น อย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทาย ทั้งสิ้นจำนวน 35 คน มีผูตอบ
แบบประเมินจำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอ
หลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เทากับ 4.18 เมื่อแยกเปนรายดานได
ดังน้ี 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผล

การเรียนรูตาม TQF 

ผลสำรวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 155.00 35 4.43 ดี 

2 ดานความรู 145.00 35 4.14 ดี 

3 ดานทักษะทางปญญา 143.00 35 4.09 ดี 

4 ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

147.00 35 4.20 ดี 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

141.00 35 4.03 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 146.00 35 4.17 ดี 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต   4.18 ดี 
 

12) ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2561) 
ทั้งสิ้นจำนวน 14 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 57.14 ได
คะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.51 
เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการ

เรียนรูตาม TQF 

ผลสำรวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 37 8 4.62 ดีมาก 

2 ดานความรู 36.56 8 4.56 ดีมาก 

3 ดานทักษะทางปญญา 36.30 8 4.54 ดีมาก 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

36.20 8 4.52 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

35 8 4.38 ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 35.30 8 4.41 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 36.05 8 4.51 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 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.08 4.13 4.15 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.14 
 

4.41 
 4.45 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.36 
 

4.46 
 4.48 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.26 4.25 4.30 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.24 4.22 4.23 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.12 4.26 4.29 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.12 4.35 4.37 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.1 4.34 4.46 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.16 4.33 4.36 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.11 4.21 4.34 

รวมผลการประเมิน 4.17 4.29 4.34 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนนิงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ 
 ปการศึกษา 2562  
ดานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ
หลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

4.20 4.28 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.50 4.55 

    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

4.40 4.46 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.40 4.42 

    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.21 4.25 

1.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู 
เพียงพอและทันสมัย 

3.98 4.20 

    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 4.20 4.37 

    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือ
ทำงานรวมกัน 

4.00 4.37 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.18 4.22 

    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

4.00 4.12 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.32 
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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 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศกึษา 2561 
1. ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ 
2. อาจารยวิชาญ บุญค้ำ 
3. อาจารยธินกร ไฝเพชร  
4. ดร.ธนวรรธน อิ่มสมบรูณ  
5. ผศ. สมศรี ดาวฉาย   
6. อาจารยวุชธิตา คงดี 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศกึษา 2562 
1. อาจารยวรรณภา เนาวราช 
2. อาจารยศรายุทธ  ผาสุข 
3. อาจารยจตุรวิทย  บุญพิทกัษ 
4. ดร.ธนวรรธน อิ่มสมบรูณ 
5. ผศ.สมศรี  ประเสริฐวงษ 
6. อาจารยวุชธิตา คงดี 
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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (กาญจนบุรี) ปการศกึษา 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 ตวับงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.28 4.33 4.95 4.46 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.64 4.67 4.98 4.73 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4 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 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+1.39+5/3 

=3.80 
5+2.78+5/3 

=4.26 
5+2.78+5/3 

=4.26 
4.17+1.39+5

/3=3.52 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 4.17 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

1.39 2.78 2.78 1.39 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 5 5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 3 4 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.93 3.75 4.09 3.50 
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 3.93 3.89 4.02 3.84 


