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คำนำ 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ ่งแวดลอม (บุรีรัมย)  
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 (บุรีรัมย)  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จ
เรียบรอยแลว       จึงนำเสนอรายงานนี้ตอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บุรีรัมย) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  (ประธานกรรมการ) 

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

4) อาจารย วุฒิชัย วัยวุฒิ     (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ ่งแวดลอม (บ ุร ีรัมย) 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขตบุรีรัมย  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษา
เอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะสาธารณสุข
ศาสตร ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขต
กาญจนบุรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งบุรีรัมย และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ระบบการศึกษาทางไกล ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารงานสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตระบบการศึกษาทางไกล และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต และมีจำนวนอาจารยประจำหลกสูตรประจำปการศึกษา 2561 จำนวน 5 คน จำแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 3 
คน   วุฒิปริญญาเอก 2 คน วุฒิ ทั้งน้ีหลักสูตรมีนิสิต จำนวน 12 คน และยังไมมีนิสิตสำเร็จการศึกษาเนื ่องจากเปน
หลักสูตรเปดใหมในปการศึกษา 2562 

ปณิธาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บุรีรัมย) มหาวิทยาลัยเวสเทิรนสรางเสริมปญญา ใฝหาความรูคู
คุณธรรมชี้นำสังคมผสมผสานการปฏบิัต ิเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน 

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

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

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั ้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –  ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิตสาขาวิชา อาชวีอนามยัความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (บุรีรัมย) 
 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 N/A N/A N/A 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 N/A N/A N/A 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต N/A N/A 
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+0+5/3=3.33 3.33 3.33 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
2/5x100=40 
40/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
0/5x100=0 
0/60x5=0 

0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
5.6/5x100=112 

112/20x5=5 
5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.78 3.78 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

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

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.67 3.67 
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หลักสูตร สาธารณสขุศาสตรบณัฑิต บุรีรัมย 
สาขวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ปการศึกษา 2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน 
 -  
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

ปรับปรุงในรายวิชาใหดีข้ึน 
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1.   มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหนิสิตไดสืบคนขอมูลและนำไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีระบบและกลไกติดตามการใชประโยชนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่เอื้อตอการสำเร็จการศึกษา
ของนิสิต 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิตสาขาวิชา อาชีวอนามยัความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (บุรีรัมย)  

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

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

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี 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(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 
2559 12 9 10 9 
2560 - 4 4 1 
2561 - - 2 2 
2562 - - - - 
รวม 12 13 16 12 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศกึษา จำนวนนิสิตท่ี
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิตท่ียัง
ไมสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละอัตรา
การคงอยู 2559 2560 2561 2562 

2559 12 0 0 0 0 0 9 0.00 100.00 
2560 4 0 0 0 0 0 3 0.00 100.00 
2561 2 0 0 0 0 0 2 0.00 100.00 

 1 0 0 0 0 0 1 0.00 100.00 
รวม 19 0 0  0 0 15 0.00 100.00 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2561 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวนคน 
ท่ีตอบ 

คาเฉลีย่ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

N/A N/A N/A 

  (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม N/A N/A N/A 

  (2) ดานความรู N/A N/A N/A 

  (3) ดานทักษะทางปญญา N/A N/A N/A 

  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล N/A N/A N/A 

  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

N/A N/A N/A 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพ
กำหนด) 

N/A N/A N/A 

2 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) N/A 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

N/A 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเรจ็การศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) 
(อยางนอยรอยละ 20) 

N/A 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด N/A N/A 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ N/A N/A 

จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) N/A N/A 

- ตรงสาขาทีเ่รียน N/A N/A 

- ไมตรงสาขาที่เรียน N/A N/A 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ N/A N/A 

จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา N/A N/A 

จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ N/A N/A 

จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท N/A N/A 

จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร N/A N/A 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป N/A N/A 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิต ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความพรอม
ของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

3.91 4.01 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอนและ
สอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธการ
เรียนรูที่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรูพื้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.21 4.22 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการคัดเลือก
มีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

4.28 4.28 

    3.1.1.4 นิสิตที ่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั ้งความรู พื ้นฐานหรือประสบการณที ่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.17 4.18 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความ
เขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนิสิตที่รับเขาตอผูสมัคร) 

  

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวาคุณสมบัติ
ของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา ตางประเทศ และ
คุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

  

รวมผลการประเมิน 4.14 4.17 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา
ศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

4.26 4.26 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

4.52 4.53 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจน 

4.63 4.63 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.59 4.59 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการ
เรียน 

4.61 4.61 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

4.25 4.25 

รวมผลการประเมิน 4.48 4.48 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ป
การศึกษา 2562  ดานการรับนสิิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

4.14 4.17 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

4.48 4.48 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.31 4.32 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษาที่ไดมคีาเฉลี่ยเทากับ  4.32 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/
กิจกรรมในการเตรยีมความพรอมใหนิสิต ไดอยางเหมาะสม คาเฉลี่ยเทากับ  4.25 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการเตรียมความพรอมนิสิต 
และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรงุเรือ่งการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมให
นิสิต ทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจน
สำเร็จการศึกษา ตอไป  

โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
          1. มีการจัดแบงกลุมนิสิต ไมวาจะเปนมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเทา แผนวิทยาศาสตร  การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไปและประกาศนียบัตรสายวิชาชีพชางอุตสาหกรรม การศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หนืออนุปริญญาสายชางอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม การศึกษาระดับปริญญาตรีดาน
วิทยาศาสตร ดานสาธารณสุขศาสตร หรือดานวิศวกรรมศาสตรหรือดานอื ่นที ่เทียบเคียงกัน  เพื่อทำการ จัด
กิจกรรมการสอนปรับความรูพื้นฐาน 5 รายวิชาที่มีความสำคัญตอการศึกษาสาขาอาชีว อนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม ไดแกวิชาชีววิทยา  เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษผลการเรียนรายวิชาปรับความรูพื้นฐาน 
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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 4.67 4.68 4.69 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

4.32 4.34 4.35 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.41 4.42 4.43 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยให
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.69 4.75 4.76 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณอ่ืนๆ 
แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.46 4.50 4.51 

รวมผลการประเมิน 4.51 4.54 4.55 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรี 
ปการศึกษา 2562 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที ่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.40 4.40 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.56 4.60 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.40 4.40 
    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.42 4.42 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    ความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

4.55 4.56 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศกึษาชา ฯลฯ) 

4.54 4.60 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.59 4.59 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.59 4.59 

รวมผลการประเมิน 4.52 4.52 

 จากตารางพบวาปการศึกษา 2562 คาเฉลี่ยความพึงพอใจสงูกวาปการศึกษา 2561 เกือบทุกประเด็น 
ประเด็นที่มีคะแนนเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2561 มากที่สุด 2 อนัดับแรก คือ การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต ที่มี
ผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงทีจ่ะออกกลางคัน หรอืสำเรจ็การศึกษาชา และอาจารยที่ปรึกษาวิชาการมเีวลาใหการ
ดูแลนิสิต ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยนอยทีสุ่ดทั้งปการศึกษา 2561 และ 2562 คือ การแนะนำการลงทะเบียนเรยีนโดย
คำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต ซึ่งเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู 
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การใชระบบ WEMS การใชระบบ Cyber U เพือ่การเรียน Online และ Cyber test ในปการศึกษา 2562 
หลักสูตรจึงมีกจิกรรมพฒันาความรู“ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย เวสเทริน Cyber U & 
Cyber test” (3.2-10) แตระดับคาเฉลี่ยความพึงพอใจในเรือ่งดังกลาวยังอยูในระดับเดิม จึงมีแผนที่จะพฒันา
ความรูในเรื่องดังกลาวอยางตอเน่ืองตอไปในปการศึกษา 2563 (Act) 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2562  
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    3.2.1 มกีารจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม 

4.11 4.11 

    3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัด
กิจกรรมที่สนองความตองการของนิสิต 

4.41 4.41 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสติตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงคของหลกัสตูร 4.59 4.59 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่น
ผ ูกพันกับความเปนพลเมือง (civic engagement)  ก ิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฯลฯ 

4.59 4.59 

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

4.41 4.44 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสติมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.05 4.20 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.11 4.11 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิต
ไดรับการพัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน  

4.27 4.27 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรยีนรู
ในตางประเทศ 

4.15 4.15 

รวมผลการประเมิน 4.30 4.32 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษาและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 
2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนิสิตและดานการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.52 4.52 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ใน
ศตวรรษท่ี 21  

(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 
4.30 4.32 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.41 4.42 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องอาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความ
สนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลกัสูตรคาเฉลี่ยเทากับ4.76 คะแนน 
และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องนิสิตไดรบัคำแนะนำการลงทะเบยีนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลกัสูตรโดย
อาจารยทีป่รึกษาวิชาการคาเฉลี่ยเทากบั 4.35 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย  ในเรื่องกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต
ปรญิญาตรีและทีป่รกึษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพฒันา
นิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ4.52 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึง
ความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการไดรบัคำแนะนำการ
ลงทะเบียนเรียนการกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรือ่งระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย เวสเทิรน  ใหนิสติวันปฐมนิเทศการศึกษา 

 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ

พัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ในประเด็นการจัดกจิกรรมการพัฒนา
นิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสรมิสรางความยึดมั่นผูกพันกบัความเปนพลเมอืง (civic engagement)  กิจกรรม
สันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. จะเห็นไดจากนิสิตมีการเขารวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกบัหนวยงานภายนอกหลายกจิกรรมและยังสามารถ
ไดรับรางวัล นำช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดีใหกับหลกัสูตร  
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 
2559 12 9 10 9 
2560 - 4 4 1 
2561 - - 2 2 
2562 - - - - 
รวม 12 13 16 12 

 
อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 
ปการศึกษาท่ี

รับเขา 
จำนวนนิสิตตนป

การศึกษา 
จำนวนนิสิตสิ้นสุดป

การศึกษา 
อัตราการคงอยู (รอย

ละ) 
จำนวนท่ี
หายไป 

2559 10 9 90.00 1 
2560 4 1 25.00 3 
2561 2 2 100.00 - 
2562 0 0 0 - 
รวม 16 12 75.00 4 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการ
ขอรองเรียน) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.38 4.36 4.36 
    1.2 ความกระตือรอืรนในการจัดการขอรองเรียน 4.57 4.45 4.50 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.52 4.37 4.38 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.32 4.31 4.35 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.41 4.34 4.34 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.52 4.42 4.45 

รวมผลการประเมิน 4.35 4.38 4.40 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2562   
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.08 4.08 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร   
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.39 4.40 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.05 4.05 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.36 4.36 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.45 4.50 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.37 4.38 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.31 4.35 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.34 4.35 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.42 4.45 

รวมผลการประเมิน 4.30 4.34 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องความกระตือรือรนในการจัดการขอ
รองเรียนคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องวิธีการจัดการขอรองเรียนคาเฉลี่ยเทากับ4.34 
คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึง
พอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ4.34 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องนิสิตมี
ความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและ
เผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง คาเฉลี่ยเทากับ 4.05 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องนิสติมีความรู ทกัษะการ
แสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจาก
กระบวนการวิจัยของตนเอง และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรงุเรื่องมีการดำเนินการจัดกจิกกรรมเพิม่
ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัย โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1.จัดโครงการเสริมสรางนวัตกรรมและการนำเสนอผลงานวิจัย กิจกรรมดังกลาวจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการ
พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยของนิสิตระดับปรญิญาตร ี

ทั้งน้ีสามารถพฒันาการกระบวนการการคงอยู การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิตในประเด็นการดูแลติดตามนิสิต เพื่อรกัษาอัตราการคงอยูรวมไปถึงชองทางการรับรับขอ
รองเรียนและการแกปญหาขอรองเรียน โดยมผีลการดำเนินงานที่เปนรปูธรรมดังน้ี 
 1. คณาจารยสาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมไดมีการติดตาม ดูแลนิสิตเปนอยางดี 
ดังจะเห็นไดจากมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคำปรึกษา มีการแตงตั้งอาจารยประจำวันเพื่อดูแลความ
เปนอยูนิสิตในแตละวัน รวมถึงการจัดกิจกรรมใหนิสิต ซึ่งผลจากกิจกรรมดังกลาวทำใหนิสิตในหลักสูตรศึกษาตอ
อยางมีความสุข จะเห็นไดจากอัตราการคงอยูที่สูงข้ึน รายละเอียดดังน้ี 
 - ดานวิชาการ มีการติดตามเพื่อชวยเหลือนิสติที่มีผลการเรียนไมดี อยางเปนรูปธรรมโดยอาจารยที่ปรกึษา
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินการแกปญหาทุกเดือน  
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 - ดานการใชชีวิตประจำวัน มีการจัดใหอาจารยตรวจเยี่ยมหอพักทุกวันเพื่อดูแลใหการเปนอยูมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  
  2. มีชองทางการรับขอรองเรียนที่นิสิตสามารถสื่อสารไดอยางรวดเร็ว และจากขอรองเรียนในประเด็น
ตางๆทีผ่านมา ไมวาจะเปน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  เครือ่งมือดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม ตำราเรียนดานสิ่งอำนวย
ความสะดวกนิสิตตองการใหมกีารปรบัปรุงสญัญาณ WIFI และการเพิม่จำนวนหองเรยีน ดานกิจกรรมกจิกรรมที่ให
นิสิตมีกจิกรรมการศึกษาดูงานในสถานประกอบกิจการมากข้ึน  
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หมวดท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) 
(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและ 
พัฒนาอาจารย) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 

4.13 4.15 

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.10 4.15 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง เพื ่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง 
อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.38 4.40 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักส ูตรตองมีว ุฒ ิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และ
ประสบการณ ในจำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.54 4.54 

รวมผลการประเมิน 4.28 4.31 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ 
และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร 
อาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

3.82 3.85 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบนัหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

3.84 3.85 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคง
อยูกับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

3.84 3.85 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

3.78 3.85 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ 
และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร 
อาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

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

4.07 4.10 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.37 4.38 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.14 4.15 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.07 4.09 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจำหลักสูตร 4.06 4.07 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4.15 4.17 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 4.13 4.15 

รวมผลการประเมิน 4.02 4.05 

    จากตาราง พบวา ปการศึกษา 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบการบริหารอาจารยภาพรวมและแต
ละรายการประเมินสูงกวา ปการศึกษา 2561 มีระดับความพึงพอใจภาพรวมและแตละรายการประเมินอยูใน ระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ยรวม คะแนนเฉลี่ยพบวาสูงกวาปการศึกษา 2561 ประเด็นท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยสุดอยู 3 ประเด็น คือ 
  (1) การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ ตามเปาหมายท่ี
กำหนด คาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.85 
  (2) ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลัง
ดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวน
รวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)  คาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 3.85 
  (3) ระบบและกลไกบริหารกำลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยท่ีมีศักยภาพใหคงอยูกับสถาบัน  ลด
อัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผนอัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับ
อาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอาย ุอ่ืนๆ ตามบริบท คาเฉลี่ยความ
พึงพอใจเทากับ 3.85 
        4) จากผลการดำเนินงานปการศึกษา 2562 (Act) พบประเด็นท่ีหลักสตูรตองมีการปรับปรุงในปการศึกษา 
2563 ดังน้ี 
            การสรรหาและการคัดสรรอาจารยสาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในปจจุบันพบวามี
ความยากลำบาก เน่ืองจากมีสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท้ังภาครัฐและเอกชนหลาย
สถาบัน นอกจากนี้มีผูสนใจสมัครเปนอาจารยประจำสวนใหญวุฒิการศึกษาดานสิ่งแวดลอมมากกวาอาชีวอนามัยความ
ปลอดภัย ปการศึกษา 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติที่จะสรางแรงจูงใจดานความกาวหนาทางวิชาการท่ี
ชัดเจน ในระบบและกลไกการบริหารอาจารย กรณีท่ีมีวุฒิการศึกษาสัมพันธจะไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอเพ่ือใหไดรับ
วุฒิการศึกษาสาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัย 
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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 4.59 4.62 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.39 4.40 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.39 4.43 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.53 4.55 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.17 4.20 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.23 4.24 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.38 4.38 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.30 4.35 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.40 

จากตารางคะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจตอระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารย ปการศึกษา 2562 สูงกวา
ปการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก ทุกรายการมีคะแนนเฉลี่ยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากเชนกัน 
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การสงเสริมการทำวิจัยเพือ่พัฒนานิสิตของอาจารย คาเฉลี่ยเทากบั 4.20 ไดนำผล
การประเมินน้ีไปปรับปรงุการดำเนินงาน โดยจัดทำโครงการสงเสริมการวิจัยเพื่อพฒันานิสิต  ในปการศึกษา 2563  
 (4) จากผลการดำเนินงานปการศึกษา 2562 (Act) พบประเด็นที่หลักสูตรตองมีการปรับปรุงดังน้ี 
  (1) ปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีแผนการสงเสรมิอาจารยพัฒนาความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ที่ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสถานการณฉุกเฉินโควิด-19   
          (2) คณะกรรมการบริหารหลักสตูร มีแผนการจัดทำเกณฑการยกยองอาจารยประจำหลกัสตูรดานการสอน 
การวิจัยเพื่อนำมาใชในการประกาศยกยองผลการดำเนินงานของอาจารย เปนการสรางแรงจูงใจและการเปนที่
ยอมรับในระดับสถาบันตอไป  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

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

4.28 4.31 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.02 4.05 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.37 4.40 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.22 4.25 

  ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย  ในเรื ่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงตั ้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย คาเฉลี่ยเทากับ 
4.05 คะแนน  
  หลักสูตรนำผลการประเมินท่ีไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเร่ือง การสรรหาและการคัด
สรรอาจารยสาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ในปจจุบันพบวามีความยากลำบาก เน่ืองจากมี
สถาบันการศึกษาที่เปดสอนสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งภาครัฐและเอกชนหลายสถาบัน ปการศึกษา 
2563 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีมติควรมีการสรางแรงจูงใจดานความกาวหนาทางวิชาการที่ชัดเจน ในระบบ
และกลไกการบริหารอาจารย  
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2562) 

1 อาจารย ดร.ทัดดาว พาหาทรพัยอนันต อาจารย ดร.ทัดดาว พาหาทรพัยอนันต 

2 อาจารย วิชาญ บุญค้ำ อาจารย วิชาญ บุญค้ำ 

3 อาจารย ณัฐพล พิมพพรมมา อาจารย ณัฐพล พิมพพรมมา 

4 อาจารยน.ท.หญิง ดร.ศิริกญัญา ฤทธ์ิแปลก   อาจารยน.ท.หญิง ดร.ศิริกญัญา ฤทธ์ิแปลก   
5 อาจารย พงศธร แสงชูติ อาจารย พงศธร แสงชูติ 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

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

4.50 4.40 4.51 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.50 4.40 4.40 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.30 4.20 4.43 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.50 4.50 4.52 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.70 4.65 4.66 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.50 4.50 4.54 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.50 4.30 4.44 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.70 4.60 4.71 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.50 4.35 4.46 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 3.90 3.85 4.01 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 4.80 4.80 4.83 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

4.80 4.80 4.85 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.60 4.45 4.52 

    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.40 4.25 4.31 
รวมผลการประเมิน 4.51 4.43 4.51 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.21 4.52 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.39 4.41 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.71 4.70 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.72 4.76 

รวมผลการประเมิน 4.51 4.60 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย  ในเรือ่งกระบวนการบรหิารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.60 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การบริหารหลักสูตร คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.41  
4.3.3 การดำเนินการมีผลท่ีดีขึ้น ไดแก 
 (1) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื ่อง และสามารถนำผลการวิชาการ
นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ  โดยปการศึกษา 2562 สามารถเผยแพรลงวารสาร TCI 2 จำนวน 5 เรื่อง 
  (2) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนมีแผนการพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อนำมาใชในการขอตำแหนงทาง
วิชาการในปการศึกษา 2563 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ปการศึกษา 2562  
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ
ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.34 4.35 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตได
เรียน 

3.78 4.00 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

4.10 4.20 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา 
และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.17 4.20 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

4.26 4.26 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 3.97 4.00 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.39 4.40 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 4.33 4.40 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 4.47 4.60 
    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 4.24 4.24 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

4.23 4.23 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)   
    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชา
การศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต 

4.39 
4.40 

 
    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเน้ือหาสาระที่
กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

4.25 4.25 

รวมผลการประเมิน 4.23 4.27 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลกัสูตร และการปรับปรงุ
หลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆทีไ่ดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุด
ในเรื่อง 1) เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตได
เรียน 2) ผลลพัธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรยีนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลกัสูตร คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 
คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการปรับปรงุหนวยการ
เรียนรู สาระสำคัญของหนวยการเรียนรูใหมีความทันสมัย และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรื่องการ
กำหนดกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูในรายวิชาและหลักสูตรใหชัดเจนข้ึน โดยมีวิธีการ
ดำเนินงาน ปการศึกษา 2563 ดังน้ี 
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1. ปรับปรงุหนวยการเรียนในรายวิชา PE3103 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม และ   PE3302 
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย ใหมีความทนัสมัยสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน   
2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู วิชา PE 3103 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม และ PE 3302 
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย ใหนิสิตไดศึกษาดูงานเพิ่มเติมเพือ่ใหนิสิตไดศึกษาจากสถานการ
จริง  
3. ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลใหสอดคลองกบัผลลัพธการเรียนรูรายวิชา PE 3103 วิศวกรรมความ
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม และ PE 3302 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย ใหมีความทันสมัย
สอดคลองกบัสถานการณในปจจุบัน  
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ ปการศึกษา 2562  
ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

4.23 4.40 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียน
กับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

4.41 4.42 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยใหทันสมัยในดาน
เน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.39 4.40 

    5.2.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.80 4.80 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียม
กัน 

  

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

  

รวมผลการประเมิน 4.41 4.51 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
ดานการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.00 4.20 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.30 4.40 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผู ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.22 4.20 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตองมีกอน
เขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.29 4.20 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การ
ทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.57 4.60 

    5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการส่ือสาร
การพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการ
เรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

4.12 4.20 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การ
เผยแพรผลงาน) 

4.29 4.20 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน 4.41 4.60 
    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ   
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

3.82 
 

4.00 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

4.38 4.40 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/
หลักสูตร 

4.31 4.40 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.27 4.40 
ปริญญาตรี (มีเพิ่มเติม)   
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนิสิต 

4.57 4.60 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  4.29 4.40 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอ
การเรียนรูของนิสิต 

4.57 4.60 

    5.2.17 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใน (ถามี)   
    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารยที่ปรึกษา (ถามี)   
    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 4.40 4.60 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.24 4.38 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 5.2 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  4.41 4.50 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.24 4.38 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.32 4.44 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ไดมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.45 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิต
ของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที ่มีการทำวิจัยเพื ่อพัฒนาการเรียนการสอน คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 
คะแนน 
หลักสูตรนำผลการประเมินทีไ่ดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การสงเสรมิอาจารยประจำหลกัสตูร
การทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูในสาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2562  
ดานการประเมนิผูเรียน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.25 4.25 

    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.17 4.20 

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

4.50 4.60 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

4.09 4.20 

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

4.50 4.60 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.33 4.40 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิต
และลักษณะของรายวิชา) 

4.33 4.40 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.25 4.40 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

4.17 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.29 4.36 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการกำกับ
ใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู และ น้ำหนักของ
องคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่อง กระบวนการการ
ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในเรื่อง การกำหนดสัดสวนการประเมินน้ำหนัก
ของการประเมินผลรายวิชา 
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1 ) อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 8 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม .8 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร คร้ังท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวน

ผูเขารวม
ประชุม 

รอยละ 

1.อาจารย .ดร.ทัดดาว พาหาทรัพย
อนันต2. อาจารย วิชาญ บุญค้ำ  
3. อาจารย ณัฐพล พิมพพรมมา 
4. อาจารย พงศธร แสงชูติ  
5. อาจารย น.ท.หญิง ดร. ศิริกัญญา        
ฤทธแปลก 

ครั้งที่ 1 (3 /ก.ค./62) 5 คน 100 
ครั้งที่ 2 (7 /ธ.ค./62) 5 คน 100 
ครั้งที่ 3 (6 /เม.ย./63) 5 คน 100 
ครั้งที่ 4 (3 /ก.ค. /63) 5 คน 100 
ครั้งที่ 5 (1 /ส.ค. /63) 5 คน 100 

เฉล่ียรอยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 

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

             หลักสูตรใหม            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2559 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ 2564  (มคอ.2)  

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 51 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 42 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียนการสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 9 วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1  

 
  

4) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน 51 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 42 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ........วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 9 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา ปการศึกษา 
2562 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม มีการจัดทำ มคอ.7  สง
ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

 
  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู  (learning outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ้น 14 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดป
การศึกษา 2562 จำนวน 37 วิชา คิดเปนรอยละ.37.84  
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

 
  

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

 
  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2561หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม ไมมีการรับ
อาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีแผนการจัดทำแผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวน
อาจารยใหม มีจำนวน.1..คน และวางแผนวาอาจารยใหมตองไดเขารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียน
การสอนตามโครงการพัฒนาอาจารยใหม ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารย  พี่เล้ียงคอยกำกับดูการดำเนินการและ
ประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 

 
  

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา..5...คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใช
ใน 

การเรียนการสอน 
1 อ.ดร.ทัดดาว         

พาหาทรพยั
อนันต 

ทักษะ Digital เพื่อ
การเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 
เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 
2562 
 

วันที่ 4 
ธันวาคม 
2562 

คณะ
ศึกษาศาสตร
และ            
พัฒนศาสตร 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 
กำแพงแสน 

การสราง
พฤติกรรมความ
ปลอดภัย 

2 อ.วิชาญ บุญค้ำ อบรมหลักสูตร 
“ความปลอดภัยใน
การใชงานและการ
ทำงานกับไฟฟา”  

เม่ือวันจันทร
ที่ 18 
พฤศจิกายน 
2562 

ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

การประเมิน
ความเส่ียงดาน
ความปลอดภัย
ในสถาน
ประกอบการ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

3 อ.ณัฐพล            
พิมพพรมมา 

อบรมหลักสูตร 
“ความปลอดภัยใน
การใชงานและการ
ทำงานกับไฟฟา”  

เม่ือวันจันทร
ที่ 18 
พฤศจิกายน 
2562 

ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

การประเมิน
ความเส่ียงดาน
ความปลอดภัย
ในสถาน
ประกอบการ 

4 อ.น.ท.หญิง ดร.        
ศิริกัญญา            
ฤทธ์ิแปลก 

อบรมหลักสูตร 
“ความปลอดภัยใน
การใชงานและการ
ทำงานกับไฟฟา”  

เม่ือวันจันทร
ที่ 18 
พฤศจิกายน 
2562 

ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

การประเมิน
ความเส่ียงดาน
ความปลอดภัย
ในสถาน
ประกอบการ 

5 อ.พงศธร แสงชูติ อบรมหลักสูตร 
“ความปลอดภัยใน
การใชงานและการ
ทำงานกับไฟฟา”  

เม่ือวันจันทร
ที่ 18 
พฤศจิกายน 
2562 

ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 

การประเมิน
ความเส่ียงดาน
ความปลอดภัย
ในสถาน
ประกอบการ 

สรุปผล 
จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา  

5 คน 
จำนวนอาจารยประจำ 

รวม 5 คน 
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ไดรับการพัฒนา 1 คน   คิดเปนรอยละ 100 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
ปฏิบัติงาน 

1 น.ส.รุจิรา               
ใหญรัมย 

การใชโปรแกรมบรรยายสด 
wirecast  
การตัดตอวดีีโอ camtasia  
 
การออกขอสอบออนไลน 
ดวย cyber exam 

27 มี.ค.63 
 
3 เม.ย.63  
 
15 เม.ย.63 

 การเตรียมหองบรรยาย
สดใหอาจารย 
ทำการตัดตอวีดีโอของ
อาจารยที่สอนทุกวิชา 
จัดทำขอสอบเพ่ือ
เตรียมการสอบ 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับการ

พัฒนา 1 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำ        

รวม 1 คน 
 

 
  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน 9 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ x.xx เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที ่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 42 9 4.67 ดีมาก 
2 ดานความรู 37 9 4.11 ดี 
3 ดานทักษะทางปญญา 37 9 4.11 ดี 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
40 9 4.44 ดี 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

33 9 3.67 ดี 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 36 9 4.00 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 225 9 4.17 ดี 

 

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

ประเมินจำนวน.......... คน คิดเปนรอยละ................ ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ีย
รวม เทากับ ............. เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที ่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม     
2 ดานความรู     
3 ดานทักษะทางปญญา     
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
    

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ     
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต     

 

  

รวมตัวบงช้ีในปน้ี 12 ตัวบงช้ี 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-12 12 ตัวบงช้ี 

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-12 รอยละ 100 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีไมประเมินในปน้ี 1 ตัวบงช้ี 

จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน 11 ตัวบงช้ี 
รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี รอยละ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.20 4.20 4.21 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.35 4.35 4.38 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.10 4.12 4.12 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 3.90 3.95 3.95 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 3.37 3.39 3.39 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.37 4.37 4.39 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.37 4.37 4.37 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 3.74 3.75 3.90 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.25 4.30 4.40 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  3.45 3.46 3.46 

รวมผลการประเมิน 4.01 4.02 4.06 

 
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 

4.31 4.31 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.62 4.80 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

4.25 4.25 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.56 4.56 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.57 4.57 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและ
ทันสมัย 

4.60 4.60 

    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 4.69 4.69 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือ
ทำงานรวมกัน 

4.65 4.65 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.67 4.80 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

  

รวมผลการประเมิน 4.55 4.58 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บุรีรัมย) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 40 
 

  

 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสงูสุดในเรื่องมรีะบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพคาเฉลี่ยเทากบั 4.40 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมกบัยุคปจจบุันคาเฉลี่ยเทากบั 3.39 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู/ ฯลฯ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.58 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องกระบวนการปรบัปรุงตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู คาเฉลี่ยเทากบั 4.25 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการปรบัปรุงตาม
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และนำผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรงุ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
 1.ทางหลักสูตรก็ไดนำเครื่องมือเหลาน้ีไปใชประโยชนในการบริการหนวยงาน สถานประกอบ ซึ่งเปนการให
นิสิตไดฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหเกิดทักษะ 
 2. ทางหลักสูตร มีการนำ เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 
 

 ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในประเด็นจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน มผีลการดำเนินงานทีเ่ปนรปูธรรมดังน้ี มเีครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอน
ดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม ทางหลกัสูตรฯ ดำเนินการการจดัซื้อเครือ่งมอืดานสุขศาสตรอุตสาหกรรม ไมวาจะเปน 
เครื่องตรวจวัดเสียง แสง ความความ รวมถึงอุปกรณในการเก็บตัวอยางชนิดอนุภาค กาซและไอ ใหเพียงพอไป
ตามที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานกำหนดใหสถาบันที่เปดสอนหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ตองมีเครื่องมือเหลาน้ี อยางนอย 1 เครื่อง ตอนิสิต 20 คน (6.1-06) และทางหลักสูตรก็ไดนำเครื่องมือเหลาน้ีไปใช
ประโยชนในการบริการหนวยงาน สถานประกอบกจิการตางๆ ที่สนใจ และดำเนินการงานวิจัย เชน การสำรวจ
และตรวจวัดระดับเสียงเพื่อทำแผนที่เสียง (Noise contour map) (6.1-07) ตามที่กฎหมายกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานกำหนดใหสถานประกอบปฎิบัติ  การเกบ็ตรวจอยางฝุนละออง (PHB-6.1-08) การเก็บตัวอยางน้ำ 
(6.1-07) เปนตน ซึ่งเปนการใหนิสิตไดฝกปฎิบัติจริงเพื่อใหเกิดทักษะแกนิสิตไดเปนอยางดี และยงัเปนยังการหา
รายได 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557 

- 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558 

- 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559 

1. อ.พรรณิกา นวกลุ 
2. อ.ชุติพร อินชนะ 
3. อ.จักรพงษ สุขเจรญิ 
4. ผศ.สมศรี ดาวฉาย 
5. ดร.ภัควัฒน เดชชีวะ 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1.สพ.ญ.มยุรินทร  เหลารุจสิวัสด์ิ  
2. อาจารยทัดดาว  พาหาทรพัยอนันต  
3. อาจารยพรีพล  เกาเอี้ยน  
4. อาจารยกลาณรงค อินตะวงศ  
5. อาจารย น.ท.หญงิ ดร.ศิริกญัญา ฤทธ์ิแปลก 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. อาจารย สพ.ญ.มยุรินทร เหลารุจสิวัสด์ิ 
2. อาจารย ทัดดาว พาหาทรพัยอนันต 
3. อาจารยพรีะพล  เกาเอี้ยน 
4. อาจารย น.ท.หญงิ ดร. ศิริกัญญา ฤทธ์ิแปลก 
5. อาจารยกลาณรงค อินตะวงศ 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1. ดร.ทัดดาว พาหาทรัพยอนันต 
2. อาจารย วิชาญ บุญค้ำ 
3. อาจารย ณัฐพล พิมพพรมมา 
4. น.ท.หญงิ ดร.ศิรกิัญญา ฤทธ์ิแปลก   
5. อาจารย พงศธร แสงชูติ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บุรีรัมย) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 42 
 

  

 

หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
(บุรีรัมย) ปการศึกษา 2559-2562 

สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้

การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน      
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

N/A N/A N/A N/A 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

N/A N/A N/A N/A 

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

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 3 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 2.67 3.00 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 3 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+0+5/3 

=3.33 
5+0+5/3 
=3.33 

5+0+5/3 
=3.33 

5+0+5/3 
=3.33 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

0 0 0 0 

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

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.11 3.11 3.44 3.78 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 3.50 3.75 3.75 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.12 3.21 3.58 3.67 

* หมายเหตุ * เน่ืองจากเปนหลักสูตรเปดใหมจึงเร่ิมประเมินปแรกในปการศึกษา 2559 


