
 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 0 
 

 
 
 

 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

ประจำปการศึกษา 2562 
(สิงหาคม 2562 – กรกฏาคม 2563) 

 
 

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

(ระบบการศึกษาทางไกล) 
 

มหาวทิยาลยัเวสเทิรน  
 
 





 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 2 
 

คำนำ 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ ่งแวดลอม (ระบบ
การศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมายและหลักการในการ
จัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพ
อยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดนี ้ คณะผู ประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว  จึงนำเสนอรายงานนี้ตอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษา
ทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงตอไป 

      
 
 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  (ประธานกรรมการ) 

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

4) อาจารย วุฒิชัย วัยวุฒิ     (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภยัและสิง่แวดลอม(ระบบการศกึษา
ทางไกล) มหาวิทยาลยัเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขตกาญจนบรีุ  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปน
สถาบันการศึกษาเอกชน สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตัง้แตปพ.ศ. 2541 ถงึปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา 
คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสตูร คือ หลักสตูรสาธารณสขุศาสตร
บัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตัง้บุรีรัมย และ หลักสตูร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล ระดับบณัฑิตศึกษา 3 หลักสูตร คือ หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิตระบบการศึกษาทางไกล และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดษุฎบีัณฑิต และมีจำนวนประจำหลักสูตรอาจารยประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 5 คน จำแนก ดังน้ี 
มีวุฒิปริญญาโท 3 คน   วุฒิปริญญาเอก 2 คน วุฒปิริญญาโทดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารยจำนวน 1 คน  ท้ังน้ีหลักสูตร
มีนิสิตจำนวน 327 คน และในปการศึกษา 2562 มีนิสติสำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจำนวน 13 คน 

ปณิธาน หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลยัเวสเทิรนสรางเสริมปญญา 
ใฝหาความรูคูคุณธรรมชี้นำสังคมผสมผสานการปฏิบตัิ 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 - ชั ้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –  ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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 หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชวีอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  
(ระบบการศึกษาทางไกล) 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 36.05/8=4.51 4.51 4.51 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
8/8x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.76 4.76 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+1.67+5/3=3.89 3.89 3.89 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
2/5x100=40 
40/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
1/5x100=20 

20/60x5=1.67 
1.67 1.67 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
4/5x100=80 
80/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.63 3.63 
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 4.00 4.00 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.88 3.88 
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หลักสูตร สาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
สาขวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ปการศึกษา 2562 
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. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรมีการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ดี 

2. มีผลงานการตีพิมพในระดับนานาชาติ 

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

ปรับปรุงในรายวิชาใหดีข้ึน 
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1.   มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหนิสิตไดสืบคนขอมูลและนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีระบบและกลไกติดตามการใชประโยชนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่เอื้อตอการสำเร็จการศึกษา
ของนิสิต 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  

(ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

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

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี 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 คณะสาธารณสุขศาสตร 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(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิม
ใชหลักสูตร) 

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

2556 88 88 86 51 50 31 21 
2557   126 126 121 104 93 67 
2558     57 57 57 43 33 
2559       53 52 52 35 
2560         54 50 42 
2561           77 67 
2562             62 
รวม 88 214 269 282 317 346 327 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

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 

2556 88 2 16 19 0 2 39 21 28 65.00 
2557 126 - 0 16 11 2 29 67 30 30.21 
2558 57  -   -   -  14 5 19 5 33 36.5 

2559 53  -   -   -   -  8 8 10 35 18.6 

2560 54  -   -   -   -   -  0 12 42 - 
2561 67  -   -   -   -   -  0 10 67 - 
2562 62  -   -   -   -   -  0 0 62 - 
รวม 303 2 16 35 25 17 27 37 239  -  
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2561 

ลำดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน
คนที่
ตอบ 

คาเฉลี่ย
(61) 

คาเฉลี่ย
(62) 

1   (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 37 8 4.57 4.62 
  (2)ดานความรู 36.56 8 4.47 4.56 
  (3)ดานทักษะทางปญญา 36.30 8 4.32 4.54 
  (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 36.20 8 4.40 4.52 
  (5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

35 8 
4.07 4.38 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพ
กำหนด) 

35.30 8 
4.11 4.41 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉลี่ยจาก
เต็ม 5 คะแนน) 

36.05  
4.32 4.51 

2 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 8 
3 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 
25 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเรจ็การศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) 
(อยางนอยรอยละ 20) 

32 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 25 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 25 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

- - 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 25 100 

- ไมตรงสาขาที่เรียน   

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 
จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา 25 100 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รายไดเฉลี่ยของนิสิตสำเร็จการศึกษา (จำนวนเงิน) 16.000  
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 25 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
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 

3.65 3.68 

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

3.42 3.45 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

3.72 3.63 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.78 3.87 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มี
ความเขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนิสิตที่รับเขา
ตอผูสมัคร) 

3.58 3.60 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผู สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวา
คุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา 
ตางประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

3.47 3.52 

รวม 3.60 3.62 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
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 

3.93 4.20 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

4.29 4.30 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับชี ้แจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

3.77 3.82 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

3.86 3.85 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการ
เรียน 

4.26 4.28 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 17 
 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

3.80 3.85 

รวม 3.98 4.05 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
ดานการรับนิสิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

คาเฉล่ีย 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

3.62 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา) 

4.05 

ภาพรวม 3.83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 18 
 

ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต 
(เฉพาะปริญญาตรี) ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.55 4.60 4.62 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

4.39 4.32 4.35 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.55 4.59 4.61 
    1.4 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวย
ใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.48 4.67 4.69 

    1.5 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณ
อ่ืนๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.66 4.58 4.58 

รวมผลการประเมิน 4.53 4.55 4.57 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรี ป
การศึกษา 2562 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี 
 (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวน
นิสิตตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.02 4.16 4.09 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.11 4.21 4.16 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและ
ศักยภาพของนิสิต 

4.14 4.07 4.11 

    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารย
ผูสอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.05 4.18 4.12 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    
ความชวยเหลือดานอ่ืน ๆ 

4.23 4.20 4.22 

    3.2.6 การจัดการความเส่ียงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเส่ียงที่
จะออกกลางคนั หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

4.16 4.24 4.20 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.54 4.48 4.51 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการให
คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืน ๆ 

4.15 4.23 4.19 

รวม 4.18 4.22 4.20 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2562  
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม 

4.08 4.20 

    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สนองความตองการของนิสิต 

4.18 4.20 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.22 4.40 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับ
ความเปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.30 4.40 

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

4.44 4.60 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.12 4.20 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.27 4.40 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการ
พัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

4.11 4.20 

    3.2.9 การสร างเคร ือข ายระหวางสถาบันภายในประเทศและต างประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ตางประเทศ 

4.07 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.19 4.31 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี
และตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและดาน
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

3.2.1 ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.20 4.30 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.19 4.31 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.20 4.31 

 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรือ่งกระบวนระบบอาจารยทีป่รึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญา
ตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิตที่ไดมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการแกนิสิตปริญญาตรีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 คะแนน 
 หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องพิจารณาหาแนวทางการ
พัฒนาโครงการที่จัดโดยพบวา ควรมีการพบปะนิสิตทางไกล ในการเตรียมความพรอมกอนจะฝกสหกิจ และนำผล
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การประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให
จำนวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนดโดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
 1. ควรมีการพบปะนิสิตทางไกล ในการเตรียมความพรอมกอนจะฝกสหกิจ  
 2. มีการพัฒนาทางดาน Digital ICT และ media literacy ฝกเนนทางดานเทคโนโลยี การเรียนการสอน
ผานระบบ Western-CyberU ในการจัดกิจกรรรมหรือโครงการ โดยทางคณะฯ ไดมีจัดโครงการเตรียมสหกิจ
ศึกษา พรอมทั้งพัฒนาความรูและเทคโนโลยีใหมใหเกิดข้ึนอยูเสมอ ควบคูไปกับการสงเสริมในการผลิต คนควาวิจัย
ทางวิชาการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมและการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม 
 ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ในประเด็นความคิดเห็นตอกระบวน
ระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1.มีชองทางการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยและนิสิตโดยเพิ่มชองทางปรึกษาผานทาง Line, Facebook, E-Mail, 
โทรศัพท Chat room, FAQ, Webboard 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
1. ตารางขอมูลนิสิตแตละปการศึกษา 

 
2.  อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจัดการขอรองเรียนตาง ๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.92 4.21 4.27 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.26 4.06 4.11 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.90 3.98 4.05 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.79 4.12 4.12 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.98 4.09 4.10 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.60 4.25 4.30 

รวมผลการประเมิน 3.95 4.11 4.16 

 
 
 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษา
ท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2556 88 88 86 51 50 31 21 

2557   126 126 121 104 93 67 

2558     57 57 57 43 33 

2559       53 52 52 35 

2560         54 50 42 

2561           77 67 

2562             62 

รวม 88 214 269 282 317 346 327 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จำนวนนิสิตตน

ปการศึกษา 
จำนวนนิสิต

ส้ินสุดปการศึกษา 
อตัราการคงอยู 

(รอยละ) 
จำนวนท่ี
หายไป 

2558 57 33 57.9 24 

2559 53 35 66.0 18 

2560 54 42 77.8 12 

2561 77 67 87.0 10 

2562 62 62 100.0 0 

รวม 303 239 78.9 64 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2562  ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.13 4.20 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.07 4.20 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.23 4.40 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.36 4.40 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.50 4.60 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.24 4.40 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.22 4.40 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.30 4.40 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.25 4.40 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.29 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.26 4.38 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 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 3.9 4.00 

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  3.6 4.20 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื ่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน
หลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.8 
4.20 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวน
ที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.4 
4.60 

รวมผลการประเมิน 3.93 4.25 

จากผลการดำเนินการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรในปการศึกษา 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร 
จึงไดมีการประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการรับและแตงตั้งอาจารยประจำ
หลักสูตรปการศึกษา 2562 พบวา ผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ปการศึกษา 2561 มีคาความพึงพอใจเฉลี่ย 3.90 และในปการศึกษา2562 มี
คาความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 ซึ่งเพิ่มข้ึนจากภาคการศึกษาที่ 1 โดยคาเฉลี่ยตลอดทั้งปการศึกษา 2562 อยูที่ 4.25 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 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 ตำแหนงทาง
วิชาการ ตามเปาหมายที่กำหนด 

4.3 4.20 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.1 4.20 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพให
คงอยูกับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  
แผนอัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทน
กรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.1 3.80 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปน
ระบบ 

4.1 4.20 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   ขาด
แคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความเส่ียง ดาน
จรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.4 4.60 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.3 4.40 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.1 4.40 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.8 4.00 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจำหลักสูตร 4.3 4.40 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4 4.00 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 3.8 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.12 4.20 

จากผลการดำเนินงานตามระบบการบรหิารอาจารย ในปการศึกษาที่ 2562 มีการประเมนิความพึงพอใจของ
อาจารยตอระบบการบรหิารอาจารยของหลักสูตร พบวา ในปการศึกษาที่ 2561 ความพึงพอใจตอระบบระบบการ
กำหนดภาระงานและแรงจงูใจในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนและระบบการยกยองและธำรงรกัษาอยาง
มีประสิทธิภาพ มีคาระดับความพงึพอใจนอยทีสุ่ด คือ 3.80 จึงนำเขาประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมี
มติใหมีการมอบเกียรติบัตรเพื่อเปนการยกยองและธำรงรักษาอาจารย โดยมอบเกียรติบัตรให ดร.นริศรา  กุลปรีชา
นันท ในเรื่อง งานวิจัยดีเดน เน่ืองจากมผีลงานตีพิมพในฐาน Scopus  โดยในปการศึกษาที ่2562 ทำใหคาระดับ
ความพึงพอใจเฉลี่ยในเรื่องระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มข้ึนเปน 4.00 และในการ
ประชุมผูบริหาร มีการวางแผนเพื่อสงเสริมและปรับปรงุระบบการบริหารอาจารยในปการศึกษา 2563 โดย นำผล
จากการดำเนินงานในแตละดาน ไดแก แผนกลยุทธคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน พ.ศ. 2560-
2564 และแผนบรหิารความเสี่ยง  

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ
และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 4.30 4.40 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.10 4.20 
    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.30 4.40 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ
และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.10 4.20 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.30 4.40 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.00 4.00 
    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.00 
4.20 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

3.90 
4.00 

รวมผลการประเมิน 4.13 4.23 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารยใหม) 

3.93 4.25 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.12 4.20 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.13 4.23 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.06 4.23 

จากผลการดำเนินงานขององคประกอบที่ 4.1 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยของหลักส ูตร  

ประกอบดวยระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสตูร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริม
และพัฒนาอาจารย พบวา ผลสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย
ของหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 ระดับความพึงพอใจมาก  

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



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 26 
 

อาจารยใหมีคุณสมบัติที ่สูงกวากำลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะ
ความสามารถดานการวิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน  

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื ่องกระบวนการระบบการรับและแตงตั ้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลกัสตูร/อาจารยประจำหลกัสตูร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ที่ไดมคีาเฉลี่ย เทากับ 4.23 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 
คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย 
และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. การจัดสรร และจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมคุีณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการตามเปาหมาย
ที่กำหนด 

2. ทบทวนระบบและกลไกการบริหารกำลังคนที่สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคงอยูกับสถาบัน 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,

ดานระบบการบริหารอาจารย และดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในประเด็นผลลัพธที่เกิดกับอาจารย 
โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. อาจารยมีผลงานวิชาการที่สามารถนำมาใชในการขอตำแหนงวิชาการ 
2. อาจารยมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหกาวหนา เปนที่ยอมรับของหนวยงานภายนอก 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล (มคอ.2) 
ช่ือ-นามสกุล (สมอ. 08) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
ปการศึกษา 2561 

ช่ือ-นามสกุล (สมอ. 08) 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ปการศึกษา 2562 
1 อาจารยพรรณิกา นวกุล อาจารยพรรณิกา นวกุล อาจารย ดร.ขนิษฐา  วัฒนจินดาเลิศ 
2 อาจารย ชุติพร อินชนะ ผศ.วิราสิริริ์     วสีวีรสิว ผศ.วิราสิริริ์     วสีวีรสิว 
3 ผศ.วิราสิริริ์     วสีวีรสิว อาจารยจักรพงษ  สุขเจริญ  อาจารยจักรพงษ  สุขเจริญ  
4 อาจารยจักรพงษ สุขเจริญ อาจารยศิริวรรณ ฉวีวรรณากร อาจารยกลาณรงค  อินตะวงค 
5 ผศ. สมศรี ดาวฉาย อาจารย ดร.นริศรา  กุลปรีชานันท อาจารย ดร.นริศรา  กุลปรีชานันท 

 
4.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศกึษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

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

4.23 4.50 4.60 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.22 4.50 4.60 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.15 4.20 4.40 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.69 4.70 4.80 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.28 4.60 4.60 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.25 4.50 4.60 

    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.44 4.60 4.60 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.39 4.60 4.60 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.31 4.70 4.80 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.64 4.80 4.80 

    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรยีนการสอน 4.21 4.50 4.60 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

4.36 4.50 4.60 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.09 4.30 4.40 

    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.33 4.70 4.80 
รวมผลการประเมิน 4.33 4.54 4.63 

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการสำรวจความพึงพอใจของอาจารยเกี่ยวกับดานการบริหารหลักสูตร 
พบวา อาจารยมีความพึงพอใจในดานการบริหารหลกัสูตรทุกตัวบงช้ี ที่ระดับคะแนน 4.54 เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 
2560 โดยตัวบงชี้ที่มีระดับคะแนนนอยที่สุดคือ การการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการ
สงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารยและการสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการ
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ปฏิบัติงานของหลักสูตร อยูที่ 4.30 ในป 2561 จึงมีการนำผลการประเมนิจากป 2561 มาวางแผนเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณในดานวัสดุ อุปกรณ เพื่อการจัดการเรียนการสอนใหกับนิสิตเพิ่มมากข้ึน โดยในปการศึกษา 2562 มี
การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณเพิ่มขึ้นใหเพียงพอและเหมาะสมตอ จากผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารยในป 2562 พบวา คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากป 2561 และ ป 2560 จาก 4.33, 4.54 เปน 4.63 
ตามลำดับในทุกตัวบงช้ี ซึ่งอยูในระดับดี 

จากผลการประเมินในปการศึกษา 2562 นำมาสรุปเพื่อเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อนำมาวางแผน
ในการปรับปรุงและพัฒนาในปการศึกษา 2563 โดยนำคะแนนประเมินจากตัวบงช้ีที่มีคาระดับคะแนนต่ำที่สุดคือ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสตูร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตามโครงสรางหลกัสูตร บูรณาการกับ
พันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย 
และภาษาตางประเทศ ทักษะการ โดยการวางแผนเพิ่มวิธีการกำกับและติดตาม การวางแผนในเรื่องกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิต รวมถึงการประเมินการสอนในทุกรายวิชาระหวางภาค
การศึกษา ดวยวิธีการสอบถาม สัมภาษณทั้งนิสิต และอาจารย คณะกรรมการประเมินการสอนนำผลมาแจงกับ
อาจารยผูสอนในทุกภาคการศึกษา เพื่อวางแผนปรับปรุงและแกไขการเรยีนการสอนไดอยางทันทวงที นอกจากน้ัน
มีการวางแผนเพื่อจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผูสอนใหมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนในระบบออนไลนมากย่ิงข้ึน 
 
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
ความพึงพอใจของอาจารย 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 4.20 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.30 4.40 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.10 4.40 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.40 
4.60 

รวมผลการประเมิน 4.25 4.40 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบริหารหลกัสตูรและกระบวนการการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที ่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 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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 ดานอัตราคงอยู  ปการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยูของอาจารยผุ ร ับผิดชอบหลักสูตรลดลง จาก
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ ในปการศึกษา 2561 ควรมีการดํารงรักษาอาจารยผู
รับผิดชอบหลักสตูรดวยการสรางแรงจงูใจ มีสิ่งสนับสนุนใหอาจารยมีอัตราการคงอยูอยางตอเน่ืองคณะสาธารณสขุ
ศาสตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเล็งเห็นความเสี่ยงและตระหนักถึงความสำคัญดานอัตราการคงอยูของ
อาจารย ซึ่งไดรับการพิจารณาและพัฒนา จึงรวมกันประชุมและไดกำหนด นโยบายสงเสริมและสนับสนุนให
อาจารยทุกทานมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยเขาประชมุวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิเพื่อเพิ่มพูน
ความรูใหกวางขวาง และทางคณะยังมีการบริหารคาตอบแทนดวยการมอบเกยีรติบัตรยกยองชมเชยเพื่อเสริมสราง
แรงจูงใจธำรงรักษาใหแกผูมีผลงานโดดเดนดานวิชาการ งานวิจัย ดูแลกิจการนิสิต เพื่อเปนกำลังใจในการทำงาน 
นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมโดยทำกิจกรรมสรางสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน โดยการจัดโครงการสงเสริมสมรรถนะ
พื้นฐานดวยการหาความรู จากเพื ่อนรวมงาน และดูแลคุณภาพชีวิตดานสังคมในการทำงาน จากการดำเนิน
โครงการดังกลาวสงผลใหอาจารยมีปฏิสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงานตลอดจนการแลกเปลีย่นเรียนรูต้ังแตเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การรวมมือกันทำกิจกรรมระหวางอาจารยตลอดจนการรวมมือการจัดทำกจิกรรม
และโครงการใหกับนิสิต สงผลใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในดานสังคมการอยูรวมกันในการทำงาน  
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร 
และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนา
ความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.83 4.00 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหม
ใหนิสิตไดเรียน 

3.89 4.00 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ
และความตองการของผูใชบัณฑิต 

4.00 4.00 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุม
กวางขวางครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง 
สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.36 4.40 

    5.1.5 เนื ้อหาที ่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุ มรายวิชามีความตอเนื ่องสัมพันธกัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.43 4.60 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.43 4.60 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.02 4.20 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอ
ยอด 

4.50 4.60 

    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดใน
หลักสูตร 

4.26 4.40 

    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที ่ต องการของ
ตลาดแรงงาน 

4.00 4.20 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ
การศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเนื้อหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินทีเ่ปนมาตรฐานเดียวกัน 

3.93 4.00 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)   
    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปน
จุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต 

4.24 4.40 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนใน
เน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

4.18 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.16 4.28 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในป 2561 เรื่องกระบวนการการออกแบบหลกัสูตร และการ
ปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.16 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องหลักสูตรมกีารกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพฒันา
ความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 คะแนน 

ในป 2562 หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องหลักสูตรมีการ
กำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงสาระวิชาใน มคอ.3 และในรายวิชาปฏิบัติ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
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1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อสรางโอกาสใหนิสิตมีการพัฒนาการเรียนรูในวิชา การวิจัยทาง
สาธารณสุข และวิชา การจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อเชื่อมโยงสาระสำคัญของการสอนแตเนื่องจากสถานการณการ
แพรระบาดของไวรัสโคโรนาทำใหการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชาการจัดการคุณภาพน้ำตองเลื่อนออกไป และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน  

2. อาจารยจัดทำสื่อการสอนที่สามารถใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมนอกช้ันเรียน  
3. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นเนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามี

การปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตไดเรียนโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. นิสิตสามารถเรียนรูจากสื่อการสอนที่พัฒนาข้ึนมาใหไดศึกษานอกเวลาเรียน 
2. นิสิตสามารถควบคุมการเรียนรูของตนเอง  
จากผลการดำเนินการดังกลาวทำใหในปการศึกษา 2562 ผลการประเมินในเรื่องหลักสูตรมีการกำหนด

สาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที ่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู  ทักษะผานการเรียนการสอนที ่มี
ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี ่ยสูงขึ ้นเปน 4.00 นอกจากนี ้ในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอ
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉลี่ยแนวโนมสูงข้ึนใน
ทุกประเด็น ทำใหมีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากป 2561 คือ 4.16 เปน 4.28 
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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 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  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 2561 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.10 4.20 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

3.90 4.00 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกต
พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริง
ในการประกอบอาชีพ 

4.40 4.20 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

4.10 4.00 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต 
(มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถใน
การปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

4.30 4.40 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.30 4.60 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจรงิของนิสิต
และลักษณะของรายวิชา) 

4.20 4.40 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ 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 

ผลประเมินความพงึพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.24 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดเทากับ 4.00 คะแนน ใน
เรื่อง 

1. ขอ 5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกบัจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ 
สัมมนา ฯลฯ) 

2. ขอ 5.3.4 การกำกับใหมกีารพฒันาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตทีเ่หมาะสมกบัวิชาและผลลพัธ
การเรยีนรู 

3. ขอ 5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.
6 และมคอ.7 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง เรื่อง การกำหนดน้ำหนัก
ขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรงุเรื่อง
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เรื่อง การกำหนดน้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกบัจุดเนนของรายวิชา โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ดังน้ี 

1. ทุกรายวิชา ทบทวน Curriculum Mapping เพื่อนำมาใชในการปรบัปรุงหลกัสูตรเมือ่ครบวงรอบการ
ใชหลักสูตร 

2. จัดเวทีวิพากยการกำหนดน้ำหนักขององคประกอบการประเมิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการประเมินผูเรียนในประเด็น การกำหนดจุดเนนของรายวิชา โดยมีผลการ

ดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2563) มีการปรับปรงุ ประเด็นมาตรฐาน

การเรียนรูทั้ง 6 ดานใหสอดคลองกบั ผลการประเมินการใชหลักสูตร 
2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลกัสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2563) มีการปรับปรงุ Curriculum 

Mapping 
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
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) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร
นอนุมัติหลักสูตร 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 

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

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

และ มคอ.6 ภายใน 30 
ว ั น  หล ั ง ส ิ ้ น ส ุ ด ภ า ค
การศึกษาที ่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

   2.2 นอกสังกัดคณะ 9 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป 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. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning 
outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งส้ิน 9 วิชา จาก
วิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2562 จำนวน 35 วิชา คิดเปนรอยละ25.71 
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 วิธีการสอน
และวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง Curriculum Mapping ตาม
ขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2561 
2. ม ีข อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน 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 ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารยพี ่เลี ้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการและ
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 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/

ป 
จัดโดย 

หัวขอที่
นำไปใชใน 
การเรียน
การสอน 

1 อ.ดร.ขนิษฐา  
วัฒนจินดาเลิศ 

การฝกอบรมการใช
โปรแกรม Camtasia 
และโปรแกรม 
Wirecast สำหรับการ
สอนออนไลน 

23/03/63 สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหา 
วิทยาลัย 
เวสเทิรน 

โปรแกรม
สำหรับการ
ผลิตส่ือและ
การจัดการ
สอน
ออนไลน 

  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ 16 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

6-
7/06/63 

มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

ขอมูล ผล
การ
ศึกษาวิจัยใน
ดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพไป
ประยุกตใช
ในการเรียน
การสอน 

2 ผศ. วิราสิริร์ิ วสี
วีรสิว 

การฝกอบรมการใช
โปรแกรม Camtasia 
และโปรแกรม 
Wirecast สำหรับการ
สอนออนไลน 

23/03/63 สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหา 
วิทยาลัย 
เวสเทิรน 

โปรแกรม
สำหรับการ
ผลิตส่ือและ
การจัดการ
สอน
ออนไลน 

  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ 16 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

6-
7/06/63 

มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

ขอมูล ผล
การ
ศึกษาวิจัยใน
ดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพไป
ประยุกตใช
ในการเรียน
การสอน 

3 อ. จักรพงษ สุข
เจริญ 

การฝกอบรมการใช
โปรแกรม Camtasia 
และโปรแกรม 
Wirecast สำหรับการ
สอนออนไลน 

23/03/63 สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหา 
วิทยาลัย 
เวสเทิรน 

โปรแกรม
สำหรับการ
ผลิตส่ือและ
การจัดการ
สอน
ออนไลน 

  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ 16 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

6-
7/06/63 

มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

ขอมูล ผล
การ
ศึกษาวิจัยใน
ดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพไป
ประยุกตใช
ในการเรียน
การสอน 
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

4 อ. กลาณรงค  
อินตะวงค 

การฝกอบรมการใช
โปรแกรม Camtasia 
และโปรแกรม 
Wirecast สำหรับการ
สอนออนไลน 

23/03/63 สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหา 
วิทยาลัย 
เวสเทิรน 

โปรแกรม
สำหรับการ
ผลิตส่ือและ
การจัดการ
สอน
ออนไลน 

  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ 16 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

6-
7/06/63 

มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

ขอมูล ผล
การ
ศึกษาวิจัยใน
ดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพไป
ประยุกตใช
ในการเรียน
การสอน 

5 อ.ดร. นริศรา 
กุลปรีชานันท 

การฝกอบรมการใช
โปรแกรม Camtasia 
และโปรแกรม 
Wirecast สำหรับการ
สอนออนไลน 

23/03/63 สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหา 
วิทยาลัย 
เวสเทิรน 

โปรแกรม
สำหรับการ
ผลิตส่ือและ
การจัดการ
สอน
ออนไลน 

  การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ คร้ังที่ 16 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

6-
7/06/63 

มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

ขอมูล ผล
การ
ศึกษาวิจัยใน
ดาน
วิทยาศาสตร
สุขภาพไป
ประยุกตใช
ในการเรียน
การสอน 

สรุปผล 
จำนวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนา 

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 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือ

หัวขอ 
ที่รับการพัฒนา 

วัน/เดือน/
ป 

จัดโดย 

หัวขอที่
นำไปใชใน 
การเรียน
การสอน 

1 ศิริลักษณ ปทุม
สูตร 

ฝกอบรมแนวทาง
การใชงานและการ
ตัดตอ VDO ใน
โปรแกรม 
Camtasia 

30 มี.ค. 
63 

สำนัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหา 
วิทยาลัย 
เวสเทิรน 

สงเสริมและ
สนับสนุน
ดานการ
จัดทำส่ือ
การสอน
สำหรับการ
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

เรียนการ
สอน
ออนไลน 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับ

การพัฒน 1 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุน

ประจำรวม 1 คน 
 

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

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน 35 คน มีผูตอบแบบ
ประเมินจำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มี
คะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.18 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

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 25 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 32.00 ได
คะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม 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  
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ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีที่
ดำเนินการผาน  

มีการดำเนินการผานจำนวน 12 ตัวบงช้ี 
 

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในปน้ี 
(มีตัวบงช้ีจำนวน 12 ตัวบงช้ี) 

รอยละ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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 
 

4.5 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.36 
 

4.46 
 

4.46 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.26 4.25 4.28 

   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.24 4.22 4.3 
   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 4.35 

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 4.52 

    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

4.40 4.5 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.40 4.6 

    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.21 4.3 

    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและ
ทันสมัย 

3.98 4.3 

    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 4.21 

    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

4.00 4.12 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.36 
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 โดยปการศึกษา 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดาน
ตางๆ มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม เทากับ 4.35 และ 4.36 ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกวาคะแนนประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูเฉลี่ยโดยรวมของนิสิตปการศึกษา 2561 และ 2560 ที่คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.29 และ 4.17 ตามลำดับ 
ของอาจารย ที่คะแนนเฉลี่ยจาก 4.21 (6.1-10)  

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูในดานตางๆ ของปการศึกษา 2561 
พบวาดานที่มีคะแนนนอยที่ส ุดคือ  หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัด
การศึกษา ความเหมาะสมของการติดตออาจารยผูสอนผานระบบ Web board, Chat, room, FAQ จึงไดนำผลการ
ประเมินเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (6.1-11) ซึ่งที่ประชุมมีมติใหดำเนินการใหมีอาจารยจักรพงษ 
สุขเจริญเปนผูประสานงาน รับผิดชอบประสานงานกับทางระบบสวนกลางระบบการศึกษาทางไกล เพื่อสงตอ
ขอมูลใหอาจารยผูรับผิดชอบแตละรายวิชา ไดอยางถูกตองพรอมตอการจัดการเรียนการสอน และตั้งกลุมแอป
พลิเคชันไลน (Line) ของรายวิชา เพื่อเปนแหลงสื่อสาร ถายทอดและติดตามการเรียนการสอนระหวางอาจารย
และนิสิต (6.1-12) สงผลใหในปการศึกษา 2562 คะแนนประเมินสิ ่งสนับสนุนการเรียนรูในเรื ่อง หองเรียน 
หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา และรวมถึงดานการติดตออาจารยผูสอน
ผานระบบ Web board, Chat, room, FAQ มีคะแนนประเมินเฉลี่ยสูงข้ึนเทากับ 4.15 อยูในระดับดี 

นอกจากน้ี หลักสูตรฯ มีการพัฒนา ปรับปรุงระบบทรพัยากรที่เอื้อตอการเรียนรู และฐานสืบคนขอมูล 
เกี่ยวเน่ืองกับระบบ E-liberry, E-Journal, E-Book ซึ่งมีคะแนนประเมินเฉลี่ย 4.50 อยูระดับดีมากโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ มีมติใหเพิ่มแหลงสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสบนเว็บไซตคณะฯ (6.1-13) ใหมีความ
ทันสมัยและการเขาใชที่สะดวกมากข้ึน เพื่อใหนิสิตใชในการคนควาหาขอมูลประกอบการเรยีน คะแนนประเมนิสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ดานระบบสืบคน E-liberry, E-Journal และ E-Book ที่ทันสมัยเขาใชงานสะดวก มีคะแนน
ประเมินเฉลี่ยสูงข้ึนเทากับ 4.50 อยูในระดับดีมาก 

โดยผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เรื่องการจัดกิจกรรมสงเสริมดานการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมต่ำสุดเทากับ 4 โดยผลการประเมิน
โดยรวมของปการศึกษา 2562 ไดคาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในเรื่อง
หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา เน่ืองมาจากนิสิตระบบการศึกษาทางไกล
มีโอกาสที่จะเขามาในหองปฏิบัติการ และโครงการเตรียมความพรอม ต่ำที่สุด คือ 4.15 หลักสูตรจะนำเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการแกไข  ปรับปรุง และพัฒนาในปการศึกษาถัดไป 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557 

- 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558 

- 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559 

1. อ.พรรณิภา นวกุล 
2. อ.ชุติพร อินชนะ 
3. ผศ.ดร.วิราสิรริิ์ วลีวีรลิว 
4. อ.จักรพงษ สุขเจรญิ 
5. ผศ.สมศรี ดาวฉาย 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1. ดร.วิราสริิริ ์วลีวีรสิว   
2. อาจารยพรรณิกา นวกุล  
3. อาจารยจกัรพงษ สุขเจรญิ   
4. อาจารยศิริวรรณ ฉวีวรรณากร  
5. ดร.นริศรา กลุปรีชานันท 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. ผศ.วิราสริิริ ์วลีวีรสิว   
2. อาจารยพรรณิกา นวกุล  
3. อาจารยจกัรพงษ สุขเจรญิ   
4. อาจารยศิริวรรณ ฉวีวรรณากร  
5. ดร.นริศรา กลุปรีชานันท 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1. ดร.ขนิษฐา วัฒนจินดาเลิศ 
2. ผศ.วิราสริิริ์   วสีวีรสิว  
3. อาจารยกลาณรงค  อินตะวงค 
4. อาจารยจกัรพงษ สุขเจรญิ 
5. ดร.นริศรา  กุลปรีชานันท 
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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา อาชวีอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  
(ระบบการศึกษาทางไกล) 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 

N/A 4.31 4.33 4.51 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

N/A 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต N/A 4.66 4.67 4.76 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.00 3.00 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 3 3 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+3.33+5/3

= 4.44 
5+0+5/3 
= 3.33 

5+1.67+5/
3=3.89 

5+1.67+5/
3=3.89 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

3.33 0 1.67 1.67 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจหลักสูตร 5 5 5 5 
ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 4 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.48 3.11 3.63 3.63 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 3.75 4.00 4.00 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.31 3.59 3.86 3.88 

* หมายเหตุ * เน่ืองจากเปนหลักสูตรเปดใหมจึงเร่ิมประเมินปแรกในปการศึกษา 2559 


