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คำนำ 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้
ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี ้ คณะผู ้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ
มหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย  (ประธานกรรมการ) 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ      (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น เป็นคณะ
วิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวทิยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สงักัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ทีเ่ปดิสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดบั
ปริญญาเอก ตั้งแตป่ีพ.ศ. 2541 ถงึปัจจุบัน มีคณะตา่งๆ รวมทัง้สิ้น 12 คณะวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้
เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสตูร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้บุรีรัมย์ และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษา
ทางไกล ระดบับัณฑติศึกษา 3 หลักสตูร คือ หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสขุ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตระบบการศึกษาทางไกล และหลักสูตรสาธารณสขุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และมีจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 คน จำแนก ดงัน้ี วฒุิปริญญาเอก 1 คน วฒุิปริญญาเอกดำรง
ตำแหน่ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 1 คน และวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย ์ 3 คน ทั้งน้ีหลักสตูรมีนิสิต 
จำนวน 23 คน และในปีการศึกษา 2563 มีนิสติสำเร็จการจำนวน 2 คน  

ปณิธาน หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นสร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้คูคุ่ณธรรม
ชี้นำสังคมผสมผสานการปฏิบตัิ เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน 

วิสัยทัศน์   "คลงัปญัญาสาธารณสขุ ร่วมภาคเีครือขา่ย ก้าวไกลสู่สากล" 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - เป็น

ปัญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
ร่วมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั ้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality –  ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชา การบรหิารงานสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥3.51 1343/3=4.48 4.48 4.48 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 
0.4/2x100=20 
20/40x5=2.50 2.50 2.50 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.49 3.49 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.00 3.00 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5+4.17+5/3=4.72 4.72 4.72 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 80 3/3x100=100 

100/60x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80 2/3x100=66.67 

66.67/80x5=4.17 4.17 4.17 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ร้อยละ 40 3.8/3x100=126.67 

126.67/40x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.24 4.24 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 3 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.00 4.00 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.75 3.75 
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หลักสูตร สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีการปรับปรุงการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่มีความเร็วสงูอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริการจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย มกีารจัดหาอปุกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกกับนสิิต การการเรียนการสอนเพือ่

นิสิตจะได้เรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ เช่น Zoom,  Google meet,  Microsoft team, Cisco, 

WebEx, XStudi และ XRegis  สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน     

จุดท่ีควรพัฒนา  
1.หลักสูตรควรสง่เสรมิบัณฑิตใหม้ีผลงานตีพมิพ์เผยแพร่ทีห่ลากทัง้ในวารสารTCI กลุ่ม 1,2 และระดับ

นานาชาติ 
2.ควรส่งเสริมอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน

วารสารระดับชาติและนานาชาติ 
         3. หลกัสูตรควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีห่ลากหลายและสร้างความเช่ืองโยงกบัระดับ  
               ปริญญาตรเีพื่อให้มียอดรับนสิิตเพิม่ขึ้น   
องค์ประกอบที่  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น  

1. บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1.หลักสูตรควรส่งเสริมบัณฑิตให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่หลากทั้งในวารสารTCI กลุ่ม 1,2 และระดับ

นานาชาติ 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่น  

1.หลักสูตรมีการเตรียมความพรอ้มด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบ XStudi และXRegis การ
สืบค้นข้อมลูตำรา และวารสารอิเล็กทรอนกิส์ ฐานข้อมลูทางวิชาการ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1.หลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีห่ลากหลายและสร้างความเช่ืองโยงกับระดับ                
ปริญญาตรเีพื่อให้มียอดรับนสิิตเพิม่ขึ้น   
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2.ระบบการควบคุมดูแลนสิิตพร้อมทัง้กำกบัติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นิสิตสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

3.หลักสูตรควรมีการเตรียมความพรอ้มด้านภาษาอังกฤษ และฐานข้อมลูในการตพีิมพเ์ผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ  
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น  

1. หลักสูตรมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพด้านคุณวุฒิ และตำแหน่งทางวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1.ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร และอาจารยป์ระจำหลกัสูตรเผยแพร่ผลงานที่
หลากหลายทุกท่านทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 
 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น  

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย และก้าวหน้าในศาสตร์วิชาน้ันๆ อย่างต่อเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรส่งเสริม และสนบัสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติเพื่อ
เป็นการสร้างประสบการณ์กบันิสิตที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ที่ทัน
ต่อสถานการณ์ 

2. ควรมีระบบการกำกับติดตาม วิธีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต วิธีการสอนออนไลน์  
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดเด่น  

1. หลักสูตรมีจัดหาทรพัยากรที่เอือ้อำนวยต่อการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม พร้อมทั้งมกีารจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

2.หลักสูตรมีการจัดหาฐานข้อมลูประกอบด้วย Library Face, TCI, Google Scholar, ThaiLIS  แหล่ง
ตีพิมพ์เผยผลงานและโปรแกรมการตรวจการคัดลอกผลงาน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

3. หลักสูตรมีการปรบัปรุงการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทีม่ีความเร็วสงูอย่างต่อเนื่อง สำหรับบรกิารจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย มกีารจัดหาอปุกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกกับนสิิต การการเรียนการสอนเพือ่นิสิตจะได้
เรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ เช่น Zoom,  Google meet,  Microsoft team, Cisco, WebEx, XStudi และ 
XRegis  สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน     
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา การบริหารงานสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย 
2. ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรอื
ประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,ปเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์และหรอืเผยแพร ่

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนกัศึกษา 
ตังบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 

4 อาจารย์  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย ์

5 หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2563 

ณ ห้องประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั (อธกิารบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 

ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้
หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2559     11 11 5 4 0 

2560       7 7 6 1 

2561         5 4 3 

2562           9 9 

2563             10 

รวม 0 0 11 18 17 23 23 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รวมนิสิต
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวน
นิสิตท่ียัง
ไม่สำเร็จ
การศึกษา 

อัตราการ
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตรา
การ

นิสิตคง
อยู่ 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2559 11           6 1 0 7 0 63.64 0.00 

2560 7             1 2 1 1 14.29 14.29 

2561 5             1 0 1 3 20.00 60.00 

2562 9               0 0 9 0.00 100.00 

2563 10               0 0 10 0.00 100.00 

รวม 42 0 0 0 0 0 6 3 2 9 23 21.43 54.76 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 

ลำดับท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวนคน
ท่ีตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 13.59 3 4.53 
  (2) ด้านความรู้ 13.65 3 4.55 
  (3) ด้านทักษะทางปัญญา 13.68 3 4.52 
  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 12.09 3 4.06 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 13.56 3 4.52 
  (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 13.98 3 4.67 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 13.43 3 4.48 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 3 

3 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(คน) 

3 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 
20) 

100 

 
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ำหนัก จำนวน 
ผลรวมถ่วง

น้ำหนัก 
1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10   
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20 2 0.4 
3.1บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  0.40   
3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.40  

 

3.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 0.60   
5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80  

 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 0.80   
6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00  
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ประเภทการตีพิมพ์ ค่า
น้ำหนัก จำนวน ผลรวมถ่วง

น้ำหนัก 
6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
7. งานสร้างสรรค์ที ่มีการเผยแพร ่สู ่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20  
 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80   
11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   
12. ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 0.4 
13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 2 
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที ่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทในหลักสูตร 

2 

15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.50 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของนิสิตท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

1 นางสาวอัจฉรา  พ่ึงนาม ก2 ปัจจ ัยท ี ่ม ีผลต ่อบทบาทของอาสาสม ัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดสิงห์บุรี 

(บทความว ิชาการ) เอกสารการ
ประชุมทางวิชาการและนำเสนอ
งานว ิจ ัยระด ับชาต ิ  คร ั ้ งท ี ่  17 
“งานวิจ ัยเพื ่อการสร้างเสริมพลัง

สังคมสู ่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถ ีช ีวิต

ใหม่” ว ันท ี ่  28-29 พฤศจ ิกายน 

2563 (Proceedings), ณ คณะ

ทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเวส
เท ิ ร ์น  ว ัชรพล อำ เภอลำล ูกกา 

จังหวัดปทุมธานี หน้า 370-380 

พฤศจิกายน 2563 0.2 

2 นางวิภา  เสือพิทักษ์

  
   

ก2 ปัจจัยที ่ม ีความสัมพันธ์ต ่อพฤติกรรมการ
ป้องกันการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ของ
เกษตรกรในสวนทุเรียน จังหวัดระยอง  

เอกสารการประชุมทางวิชาการ
และนำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 15 “บูรณาการงานวิจัย 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วย
นวัตกรรม” วันที่ 7-8 ธันวาคม 
2563  (Proceedings), ณ คณะ
ทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น            วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

หน้า xxx-xxx 

กรกฎาคม 2564 0.2 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.53 4.54 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู ้พื ้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.60 4.61 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.56 4.56 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.50 4.50 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความ
เข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อ
ผู้สมัคร) 

4.54 4.56 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ส ูงกว่า
คุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา 
ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.55 4.56 

รวมผลการประเมิน 4.55 4.56 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.52 4.53 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้
ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

4.40 4.40 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนมี 

4.63 4.63 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.49 4.50 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่างๆ ในการ
เรียน 

4.55 4.55 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้
อย่างเหมาะสม 

4.67 4.68 

รวมผลการประเมิน 4.54 4.55 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปี
การศึกษา 2563 ด้านการรับนิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 4.55 4.56 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 4.54 4.55 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.55 4.56 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องความคิดเห็นต่อ
กระบวนการรับนิสิต และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงเรื่องการเตรยีมความพร้อมในกระบวนการรบันสิติ 
โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. วางแผนการรับสมัครนิสิตโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเข้าถึงกลุมเป้าหมาย 
2. การพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ของหลักสูตร และโดยผ่านการสัมภาษณ์ และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเรียน  
3. ดำเนินการประกาศรับสมัครนสิิตผ่านระบบของมหาวิทยาลัยและของคณะทางเว็ปไซต์  
ทั้งนี้สามารถพัฒนาการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในประเด็นการจัดกิจกรรมเตรียม

ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา โดยมีผลการดำเนินงานที่
เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. นิสิตมีโอกาศได้ซักถามอาจารย์ประจำหลกัสูตร เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน  
2. ให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจในระบบระเบียบการรับสมัครนิสิต เอกสารที่ต้องเตรียม ระบบการ

ลงทะเบียนและการอำนวยความสะดวกให้นิสิต 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
(เฉพาะปริญญาโท/เอก) ปีการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท/เอก) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 4.40 4.40 4.43 
    1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

4.25 4.28 4.29 

    1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 4.50 4.50 4.52 
    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.35 4.37 4.37 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.50 4.50 4.50 

รวมผลการประเมิน 4.40 4.41 4.42 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทเและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิส ิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.52 4.53 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.50 4.51 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.52 4.52 
    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.41 4.42 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ
ด้านอ่ืนๆ 

4.53 4.53 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.55 4.56 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.51 4.52 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.52 4.53 

รวมผลการประเมิน 4.51 4.52 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2563  
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.49 4.49 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

4.50 4.51 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.53 4.53 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.52 4.52 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

4.53 4.57 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.53 4.53 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.51 4.54 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.52 4.52 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.51 4.52 

รวมผลการประเมิน 4.52 4.53 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษาและต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2563  
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและ  ด้านการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 4.51 4.52 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 4.40 4.53 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.45 4.53 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดในเรื ่องการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องกระบวน
ระบบอาจารย์ ที่ปรึกษาทางวิชาการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตและที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตใน
กลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
รู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็ง
จุดอ่อน) โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี ้

1. มีการจัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
พบนิสิต และนิสิตรุ่นพี่เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแล และอาจารย์ที่ปรกึษาช้ีแจงด้านการเรียนการสอน กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
การปรับตัว การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตามคู่มือนิสิต เพื่อให้สร้าง
ความคุ้นเคย ทำความรู้จักนิสิต และจัดเก็บข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

2. มีการจัดโครงการให้ความรู้ด้านกระบวนการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการๆ ในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและด้านการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นการกำหนดให้นิสิตเรียน
ปรับพื้นฐานเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ โดยมีผลการดำเนินงานที่
เป็นรูปธรรม 
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ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
อัตราการคงอยู ่

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้
หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
2557 68 65 3 3 3 2 0 

2558   57 5 3 2 0 0 

2559     11 11 5 4 0 

2560       7 7 6 1 

2561         5 4 3 

2562           9 9 
2563           10 

รวม 68 122 19 24 22 25 23 

 
อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จำนวนนิสิตต้นปีการศึกษา จำนวนนิสิตสิ้นสุดปีการศึกษา 
อัตราการคงอยู่  

(ร้อยละ) 
จำนวนท่ีหายไป 

2559 11 0 0.00 4 
2560 7 1 14.29 3 
2561 5 3 60.00 1 
2562 9 9 100.00 0 
2563 10 10 100.00 0 
รวม 42 23 54.76 10 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.14 4.25 4.25 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.20 4.21 4.35 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.00 4.33 4.42 
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.00 4.22 4.22 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.22 4.25 4.24 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.21 4.11 4.12 

รวมผลการประเมิน 4.12 4.23 4.27 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2563  
ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.35 4.36 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.46 4.46 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.42 4.42 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู ้ การสร้างความรู ้ด้วยตนเอง มีศักยภาพ       
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.30 4.31 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.29 4.29 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.39 4.39 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.51 4.53 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.42 4.42 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.35 4.35 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.31 4.32 

รวมผลการประเมิน 4.38 4.39 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องผลการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรือ่งกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรยีนของนิสติที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมช่ีองทางใน
การร้องเรียนหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการร้องเรียนและนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องการมีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. เมื่อนิสิตมีปัญหาร้องเรียน ทางหลักสูตรจะต้องรับรู้ให้ความสำคัญในการรับรู้หาข้อมูลและพิจารณา
ข้อเท็จจริงให้ความเป็นธรรมในการจัดการแก้ปัญหาให้เกิดความพอใจ 

2. การติดตามประเมินความพึงพอใจในการแกป้ัญหา ปัจจัยการเกิดปัญหาแทรกซ้อน 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ

ร้องเรียนของนิสิตในประเด็นความพึงพอใจในการร้องเรียน โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1. ทางหลักสูตรเปิดโอกาสให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการสื่อสารระหว่างนิสิตกับอาจารย์ เมื่อมี

ปัญหาระหว่างการเรียน มีการกำหนดวันที่นิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์ได้ 
2. ทางหลักสูตรอำนวยความสะดวกและจัดช่องทางการสื่อสารปัญหาระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

3. ทางหลกัสูตรศึกษาปญัหาทีเ่กิดข้ึน เพื่อหาทางป้องกัน เพือ่ไม่ใช้เกิดปัญหาซ้ำซาก และหาทางป้องกันปัญหา 
โดยความร่วมมือระหว่างอาจารยก์ับนสิิต 
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หมวดท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563  
ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.55 4.57 

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  4.55 4.55 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตร
สามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.61 4.63 

    4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจำนวนที่
ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.76 4.79 

รวมผลการประเมิน 4.62 4.64 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563  
ด้านระบบการบริหารอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.56 4.58 

    4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะ
ยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบรหิาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.51 4.52 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คง
อยู่กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.60 4.61 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.73 4.75 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ ขาดแคลน 
กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื ่อให้มีอาจารย์คงอยู่  และมีแผนบริหารความเสี ่ยง ด้าน
จรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.60 4.61 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.69 4.69 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 4.61 4.61 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.59 4.61 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.68 4.68 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 4.60 4.61 
    4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4.72 4.72 

รวมผลการประเมิน 4.63 4.64 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563  
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับ
และแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 4.67 4.68 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.41 4.43 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอยา่ง
ต่อเน่ือง 

4.85 4.85 

    4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.82 4.82 

    4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.79 4.79 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 

4.81 4.81 

    4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.62 4.63 

    4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

4.95 4.95 

รวมผลการประเมิน 4.74 4.75 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่) 

4.62 4.63 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4.63 4.65 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.74 4.75 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.67 4.68 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์ใหม่) และระบบการบริหารอาจารย ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.63 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื ่องกระบวนการด้านระบบการรับและแต่งตั ้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร , ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ที ่ได้มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.68 คะแนน และมีค่าเฉลี ่ยต่ำสุดในเรื ่องระบบการรับและแต่งตั ้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์ใหม่) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.63 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องความพึงพอใจกระบวนการ
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องระบบการบริหารอาจารย์ 
โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

การกําหนดอัตรากําลัง อาจารย์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
สาธารณสุข (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2563) ตามภาระงานตามระเบียบมหาวิทยาลัย การประชุมของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑที ่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และดําเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครอาจารย์ ตามระบบและกลไกการรบั
และการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ไว้อยางชัดเจน โดยดําเนินการดังนี้  

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผน ตรวจสอบสัดสวนอาจารย์ตอนิสิต พิจารณาอัตรากําลัง
อาจารย์ตามสัดสวน เพื่อกําหนดคุณสมบัติทั้งทางดานคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรูความสามารถ ประสบการณที่
จะตองสอดคลองกับความตองการของหลักสูตร และเพื่อทดแทนจากการลาออก หากปรากฏอัตราอาจารย์ขาด 
หลักสูตรตองดําเนินการขออัตราอาจารย์เพิ่ม 
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2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองทําบันทึกเสนอเรื ่องขออัตรากําลังอาจารย์ เขาประชุมกับ
คณะกรรมการบริหารเพื่อออกมติที่ประชุมเห็นชอบและขออัตรากําลังไปยังงานทรัพยากรมนุษยเสนอขออนุมัตติ
ออธิการบดีกอนที่งานทรัพยากรมนุษยดําเนินการประกาศรับสมัครอาจารย์ตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกําหนด 

3. เมื่อมีผูยื่นใบสมัครงานทรัพยากรมนุษยจะสงรายชื่อพรอมหลักฐานของผูสมัครสงใหกับสาขาวิชา
อาจารย์ประจําหลักสูตรรวมกับผู้อำนวยการหลักสูตร พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ใหมรวมกับงานทรัพยากรมนษุย 
โดยการพิจารณาคัดเลือกในเบื้องตนจากคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกําหนด ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของ
คุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ผลงานการวิจัย และความเชี่ยวชาญตรงตามหลักสูตร อาจารย์
ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาเอก ข้ึนไปในสาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุขหรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
จากนั ้นดําเนินการสอบสัมภาษณ/สอบสอน โดยคะแนนของการสอบแตละสวนจะนําเขาสูที ่ประชุมของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อหาผลสรุปการสอบคัดเลือกอาจารย์กอนนําไปประกาศผลรายช่ืออาจารย์ แจ
งผลใหผสูมัครรับทราบและนัดหมายการปฏิบัติงานตอไป 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําการปฐมนิเทศอาจารย์ ใหม โดยใหศึกษางานกับอาจารย์พี่เลี้ยงที่
ได้รับมอบหมาย มีการปฐมนิเทศโดยให้มีการศึกษาหลกัสตูร มคอ.2 การเขียน มคอ. 3 และ มคอ. 5 นิเทศการสอน 
การพัฒนาการเรียนการสอนและการปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป 

5. คณะกรรมการบริหารหลักส ูตรมีส วนร วมในการประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานตามข อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นวาดวยหลักเกณทและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประชุมและติดตามการปฏิบัตงิาน
การเรียนการสอนและงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย อาจารย์ในหลักสูตรรวมทั้งอาจารย์ใหม ในชวงระหวางทดลอง
งานอยางนอย 90 วัน กอนมีการบรรจุเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ถ
าผานการประเมินในการทดลองงานก็จะดําเนินงานสงเรื่อง  ผานงานทรัพยากรมนุษยเพื่อเสนอทานอธิการบดีแต
งตั้งตอไป 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร , 
ด้านระบบการบริหารอาจารย์ และด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในประเด็นการกำหนดข้ันตอนในการ
พิจารณาอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. กำหนดขั้นตอนในการพิจารณาอาจารย์ประจำหลักสูตร จากคุณวุฒิ ตำแหน่งวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ และความเช่ียวชาญ เสนอรายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตรต่อฝ่ายวิชาการของคณะ 

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ของคุณวุฒิ 
ตำแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี ่ยวชาญกับหลักสูตร และระบุภาระหน้าที ่ของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร หากทุกประเด็นครบถ้วนฝ่ายวิชาการดำเนินการเสนอรายชื ่อให้คณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบตามลำดับก่อนเสนออธิการบดีอนุมัติแต่งตั้ง 
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน  5  คน มีวุฒิปริญญาโทจำนวน  
-  คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน  5  คน  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน  4  คน และมีผลงานวิชาการของ
อาจารย์ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS จำนวน  5  เรื่อง 
(ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก  

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน - 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน - 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3 
รวมจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 3 
ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
3 

X 100 = 100 
3 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
100 

X 5 = 8.33 
60 

การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 100 √ 5 ร้อยละ 50 
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(ตัวบ่งชี้ 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ  
จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย์ คน - 
รองศาสตราจารย์ คน 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน 1 
รวมจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 3 
รวมอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) ร้อยละ 2 
ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ  

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
2 

X 100 = 66.67 
3 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
66.67 

X 5 = 4.17 
80 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 66.67 √ 4.17 ร้อยละ 80 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกลุ (2563) 
1 รศ.ดร.พรสุข  หุ่นนิรันดร์ รศ.ดร.พรสุข  หุ่นนิรันดร์ 
2 ผศ.ดร.ฐาวรี  ขันสำโรง ผศ.ดร.ฐาวรี  ขันสำโรง 
3 อ.ดร.สุภกรรณ  จันทวงษ์ อ.ดร.สุภกรรณ  จันทวงษ์ 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการบรหิารหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  
ด้านการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และส่งเสริมให้นิสิตมีความ
พร้อม และสำเร็จการศึกษา 

5.00 5.00 5.00 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.92 4.95 4.96 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานิสิตให้เรียนรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
ส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.94 4.95 4.95 

    1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม 4.98 4.98 4.98 
    1.5 การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเน่ือง เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้และ
สามารถต่อยอดความรู้อย่างมีระบบ 

5.00 5.00 5.00 

    1.6 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.94 4.95 4.95 
    1.7 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.85 4.90 4.93 
    1.8 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

5.00 5.00 5.00 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 

4.98 4.98 4.98 

    1.10 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 5.00 5.00 5.00 
    1.11 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 5.00 5.00 5.00 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้างวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกัน 

5.00 5.00 5.00 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.92 4.95 4.95 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 5.00 5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.97 4.98 4.98 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2563  
ด้านผลท่ีเกิดกับอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.94 4.94 

4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.95 4.96 

4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.95 4.96 
4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.95 4.96 

รวมผลการประเมิน 4.95 4.96 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู่
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ที ่ได้มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.98 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.94 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรือ่งการสง่เสรมิและพัฒนาอาจารย์ และ
นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี ้

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดทำแผนพัฒนาตนเอง แสดงความประสงค์พัฒนาตนเองด้านการปรับปรุง
รูปแบบการเรียนการสอน เช่น การเข้ารับการอบรม สัมมนา การศึกษาต่อ การทำผลงานวิชาการ การขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยจัดทำภาระงานและ Performance agreement การส่งเสริมการสอน
รูปแบบใหม่ และการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วย 

2. เขียนโครงการวิจัยและการขอทุนจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) และแหล่งทุนต่างๆ 

3. ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมสัมนา อบรมวิชาการ หลังอบรมให้สรุปผลความรู้ให้อาจารย์ในหลักสูตร 
และการนำไปประยุกต์การเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนของนิสิต 

4. ส่งเสริมการทำโครงการลงพืน้ที่งานด้านอบรมวิชาการและงานส่งเสริมทำนุบำรุงวัฒนธรรมให้กับชุมชน 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตรและด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ มีการจัดสรรงบประมาณ วางแผนการพัฒนาอาจารย์ ทั้งในด้านวิชาการ วิจัย และการดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. โครงการอบรม/สัมมนาภายใน มหาวิทยาลัย กำหนดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วม  
  2. โครงการอบรม/สมัมนาภายนอกมหาวิทยาลยั กำหนดให้อาจารย์เข้าร่วมตามความสนใจและตามความ
เชี่ยวชาญของแต่ละคนและหลังจากได้ไปร่วมอบรมสัมมนาแล้วอาจารย์ต้องทำสรุปองค์ความรู้  เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและขยายความรู ้ให้อาจารย์ในหลักสูตรและในการประชุมอาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัยทุกวัน
พฤหัสบดี 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ปีการศึกษา 2563   
ด้านสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดับบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.46 4.47 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้
เรียน 

4.45 4.46 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.48 4.49 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวาง
ครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเน่ืองเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา 
และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

4.46 4.47 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

4.47 4.47 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.46 4.47 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถ้วน 4.49 4.49 
    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 4.47 4.47 
    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 4.46 4.47 
    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 4.48 4.47 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

4.47 4.47 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)     
    5.1.12 เน้ือหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น 4.49 4.48 
    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการ
ของสังคม 

4.46 4.47 

    5.1.14 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับ
ระดับของหลักสูตร 

4.49 4.50 

   5.1.15 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับ
ปริญญาโท 

N/A N/A 

รวมผลการประเมิน 4.47 4.48 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
ในเรื่องเนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 
มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน และคำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิตค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.46 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องเนื ้อหาที ่เหมาะสมกับ
รายวิชา และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องเนื้อหาความรู้ที่มีความทันสมัย โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ดังนี้ 

1. ส่งเสริมพัฒนาแนวทางการศึกษาความรู้ใหม่ โดยอาจารย์และมหาวิทยาลัย มีการอำนวยความสะดวก 
จัดอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ และพัฒนาหอสมุดเพื่อการสืบค้นข้อมูลเพิ่มการเรียนรู้ 

2. อาจารย์มีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเพิ่มความรู้ใหม่ เรียนรู้กับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 
ผลกระทบการเกิดปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข มีความสามารถในการพยากรณ์โรค เพื่อจะได้หาทางป้องกันได้ 

3. มีการจัดปฐมนิเทศ และจัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการ
เรียนการสอนของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ โดยมอบหมายงานให้ศึกษา มคอ.2 และการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 
รวมถึงการให้คำปรึกษานิสิต และภาระงานของอาจารย์ในด้านต่างๆ ตามภารกิจของทางสาขาวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นความเป็นวิทยาศาสตร์ทันสมัย ความรู้
ใหม่ โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. จัดให้มีการเรียนแบบมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์อย่างบรูณาการความรู้ใหม่ 
2. งานด้านสาธารณสุขเน้นการปรบัหลักสูตร การศึกษามองปัญหาไปข้างหน้าเน้นอนาคตศึกษา 

การศึกษาสร้างจุดท้าทายในการมองปญัหาในอนาคตและผลกระทบตอ่สุขภาพ 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2563  
5.2.1 ดา้นการวางระบบผูส้อน เฉพาะระดบับณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    5.2.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

4.92 4.93 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาสได้รับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นิสิตควรได้เรียน
กับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

5.00 5.00 

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

4.95 4.96 

    5.2.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 และ มคอ .4) ทุกรายวิชา
แจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5.00 5.00 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียม
กัน 

4.58 4.74 

    5.2.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และการปรับปรุง
พัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

N/A N/A 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.2.7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาใน
การให้คำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

4.96 4.93 

    5.2.8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการทำ
วิทยานิพนธ์ของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

5.00 5.00 

    5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 4.92 4.93 

    5.2.10 มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเน่ือง 5.00 5.00 
รวมผลการประเมิน 4.93 4.94 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  
5.2.2 ดา้นการบวนการเรยีนการสอน เฉพาะระดบับณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.55 4.56 
    5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.38 4.39 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้ จากผู ้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.46 4.46 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องมีก่อนเข้า
โปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.44 4.44 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ /การ
ทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.40 4.40 

    5.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสาร
การพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

4.56 4.56 

    5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทำ/การ
เผยแพร่ผลงาน) 

4.39 4.39 

    5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 4.20 4.21 
    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     
    5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

4.81 4.81 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอน
ของอาจารย์ 

4.74 4.74 

    5.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู ่อาจารย์ในสาขา/
หลักสูตร 

4.36 4.36 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.42 4.42 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)     
    5.2.14 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่
เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

4.39 4.39 

    5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู ้สอนที ่เอื้อประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้ความ  สำคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

4.58 4.58 

    5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนิสิต เพื่อให้นิสิต
สำเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

4.60 4.60 

    5.2.17 หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 4.62 4.62 
    5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนอย่างน้อยหน่ึงครั้ง
ต่อภาคการศึกษา 

4.57 4.57 

    5.2.19 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 4.41 4.41 
    5.2.20 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4.28 4.29 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    5.2.21 มีการให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของวารสารที่ไม่มี
คุณภาพ 

4.85 4.86 

    5.2.22 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีโอกาส
ได้รับทุนสนับสนุน 

4.77 4.77 

    5.2.23 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วย
สอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

N/A N/A 

รวมผลการประเมิน 4.51 4.52 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
ปีการศึกษา 2563 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  4.93 4.93 
5.2.2  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.51 4.52 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.72 4.73 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องด้านกระบวนการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.52 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องด้านกระบวนการเรียนการ
สอน และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องด้านการเรียนการสอน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมทบทวนกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามความถนัดและ

ประสบการณ์และความสนใจในรายวิชาต่างๆ ของอาจารย์แต่ละท่าน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการจัดตารางการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 
4. มีการแจ้งอาจารย์ผู้สอนที่จะต้องสอนในแต่ละรายวิชาให้รับทราบในตารางการเรียนการสอนที่ได้มีการ

จัดตารางในการจัดทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการวางระบบผู้สอนและด้านกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นกระบวนการ

เรียนการสอน การกำกับ ติดตาม โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดให้อาจารย์ผูส้อนสง่ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปิดสอน  
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการพิจารณา มคอ.5 การประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้ระบุใน มคอ.2 

และ มคอ.3 ของทุกรายวิชาที่เปิดในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้สอดคล้องกันและให้นิสิต
ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงตามที่ได้เขียนไว้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปีการศึกษา 2563  
ด้านการประเมนิผู้เรียน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 4.34 4.35 
    5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 
ฯลฯ) 

4.33 4.33 

    5.3.3 การประเมินผลการเรยีนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น 
ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะ
การปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.35 4.36 

    5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู ้ 4.34 4.35 
    5.3.5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการ
วิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลก
แห่งการทำงาน) 

4.44 4.45 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรยีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.50 4.51 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้อง
กับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัด
เกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.52 4.53 

    5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.37 4.37 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และ  
มคอ .7 

4.34 4.34 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)     
    8.1.10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน 4.34 4.34 
    8.1.11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
ได้ 

4.35 4.35 

    8.1.12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการ
ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

4.34 4.34 

รวมผลการประเมิน 4.38 4.39 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื ่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ได้มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.39 คะแนน และมีค่าเฉลี ่ยต่ำสุดในเรื ่อง
องค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)  ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
4.33 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิต และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยมี
วิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมกีารตรวจสอบการประเมนิผลการเรียนรูข้องนิสิตของทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563 

2. รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งหลกัฐานการตรวจให้คะแนน และช้ีแจงการตัด
เกรด 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำผลการประเมินแต่ละรายวิชาเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการประเมินผูเ้รียนในประเด็นการกำกับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและ
การประเมินหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิต เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไข  

รวมทั้งร่วมกันพิจารณาประเด็นของเทคนิคการเรียนการสอน วิธีการประเมินการเรียนการสอนต่อไป 

2. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรให้อาจารย์ที่ปรกึษากำกับ ติดตามนิสิตการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ให้

นิสิตมีการส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด และนิสิตจะต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ โดยอาจารย์

ที่ปรึกษาจะต้องติดตามดูแลให้นิสิตส่งงานตามกำหนดเวลา และการแก้ไขปรับปรุง ซึ่งนิสิตจะได้ดำเนินการทันตาม

วันเวลาที่กำหนดและสำเร็จการศึกษาตามกำหนดต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1 )อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร   
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม  
5 ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 
ร้อยละ 

1. รศ.ดร.พรสุข  หุ่นนิรันดร์ 
2. ผศ.ดร.ฐาวรี  ขันสำโรง 
3. อ.ดร.สุภกรรณ  จันทวงษ์ 
4. รศ.ดร.ประภาเพ็ญ  ศรีสุภนันต์ 
5. รศ.ดร.สุรีย์  จันทรโมลี 

1. (2/ม.ค./2563) 5 คน 100 

2. (5/มี.ค./2563) 5 คน 100 

3. (6/ส.ค./2563) 5 คน 100 

4. (1/ต.ค./2563) 5 คน 100 

5. (3/ธ.ค./2563) 5 คน 100 

เฉลี่ยร้อยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 1 (1.1-
1.3)   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
             หลักสูตรใหม่            

             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2559 โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอนุมัติหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
รับทราบและการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่  23  เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2563  

 - ตารางที่ 1.1-12 
- เล่มหลักสูตรที่มี 
การประทับตรายาง
จาก สกอ. 
- หนังสือรับรอง
จากสภาวิชาชีพ  
(ถ้ามี) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน  8  วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง  8  วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
    2.1 ในสังกัดคณะ  -  วิชา  
    2.2 นอกสังกัดคณะ  -  วิชา   
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 3.1  

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 3 (3.1)   

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาทั้ง 8 รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 แต่ไม่มีรายวิชา
ภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 4 (4.1)   

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
สาธารณสุข มีการจัดทำ มคอ.7 ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อการนำเสนอในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 5 (5.1)   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่า
นิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ (Learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 โดยมี
รายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 จำนวนทั้งสิ้น  8 วิชา 
จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดตลอด ปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 (อย่างน้อย   
ร้อยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื ่อเป ็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเร ียนรู้             
(ตามแบบฟอร์ม 5.4.6) 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 6 
(5.4.6)   

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
1. ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและวิธีการ
ประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามข้อเสนอแนะใน มคอ.7 
ในปีการศึกษา 2563 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3 และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน     
มคอ.5  

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 7 
(5.4.7)   

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)  
ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 8 
(5.4.8.1-5.4.8.2)   

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา  5  คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
การเรียนการสอน 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 9 
(5.4.9)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1 รศ.ดร.พรสุข   
หุ่นนิรันดร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ และบุคลากร
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

1. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และ
บุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

2. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาย
สังคมศาสตร์ 

ประจำปี
การศึกษา 

2563 

19 พย 63 
 
 
 

6-7 มี.ค. 64 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

2 ผศ.ดร.ฐาวรี  
ขันสำโรง 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ และบุคลากร
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

1. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และ
บุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

2. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาย
สังคมศาสตร์ 

ประจำปี
การศึกษา 

2563 

19 พย 63 
 
 
 

6-7 มี.ค. 64 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

3 อ.ดร.สุภกรรณ  
จันทวงษ์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ และบุคลากร
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

1. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และ
บุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

2. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาย
สังคมศาสตร์ 

ประจำปี
การศึกษา 

2563 

19 พย 63 
 
 
 

6-7 มี.ค. 64 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

4 รศ.ดร.ประภาเพ็ญ  
ศรีสุภนันต์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ และบุคลากร
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

1. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และ
บุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

19 พย 63 
 
 
 

6-7 มี.ค. 64 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

2. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาย
สังคมศาสตร์ 

ประจำปี
การศึกษา 

2563 
5 รศ.ดร.สุรีย์ 

จันทรโมล ี

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ และบุคลากร
ของบัณฑิตวิทยาลัย 

1. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และ
บุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

2. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสาย
สังคมศาสตร์ 

ประจำปี
การศึกษา 

2563 

19 พย 63 
 
 
 

6-7 มี.ค. 64 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา  

5 คน 
จำนวนอาจารย์ประจำ 

รวม  5  คน 
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
(ถ้ามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ได้รับการพัฒนา  1  คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี) 
2. มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน 
3. มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
ปฏิบัติงาน 

1 นางอรพินท์  
บุตรพรม 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสังคมศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

19 พย 63 
 
 

6-7 มี.ค. 64 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

 
บัณฑิต
วิทยาลัย 

- การบริการที่เป็นเลิศ 
 
 
- การใช้เทคโนโลยีและ
โปรแกรมช่วยในงาน
ประจำ 
 
 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ด้รับการพัฒนา  

1  คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 

1  คน 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ10 
(5.4.10)   

11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ทั้งสิ้นจำนวน 3 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน3 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม 
เท่ากับ 4.48 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 13.59 3 4.53 ดี 
2 ด้านความรู ้ 13.65 3 4.55 ดี 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 13.68 3 4.52 ดี 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
12.09 3 4.06 ดี 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

13.56 3 4.52 ดี 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 13.98 3 4.67 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 13.43 3 4.48 ดี 

 

√ - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้ 11 
(5.4.11)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2562) ทั้งสิ้นจำนวน     

2 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร     
มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.47 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 9.02 2 4.51 ดี 
2 ด้านความรู ้ 9.10 2 4.55 ดี 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 9.12 2 4.56 ดี 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
8.10 2 4.05 ดี 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8.98 2 4.49 ดี 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 9.32 2 4.66 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 8.94 2 4.47 ดี 

 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ12 
(5.4.12)   

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้  
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 12 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 100.00 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีไม่ประเมินในปีนี้ 12 

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดำเนินการผ่าน 12 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100.00 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติต่อด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 25623 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 3.85 4.22 4.24 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/
หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

4.00 4.02 4.03 

    1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

4.00 4.03 4.04 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดล้อม และทรพัยากรทีเ่อ้ือต่อการเรียนรูใ้ห้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 4.10 4.12 4.15 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 3.90 4.02 4.02 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 4.01 4.01 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 4.20 4.21 4.20 
   1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสิต 4.00 4.13 4.14 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.20. 4.21 4.23 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  4.00 4.09 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.03 4.10 4.12 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ 
ปีการศึกษา 2563  
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้เฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4.55 4.56 

    6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.51 4.51 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

4.48 4.49 

    6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 4.71 4.71 
    6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 4.96 4.96 
    6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย 4.49 4.50 
    6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 4.47 4.47 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงาน
ร่วมกัน 

4.68 4.68 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 
6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.50 4.51 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และ
นิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

N/A N/A 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)     
    6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
สืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี เช่น ฐานสืบค้นงานวิจัยระดับ
นานาชาติ เป็นต้น 

4.52 4.52 

    6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพื่อทำวิจัย N/A  N/A 
    6.1.13 มีห้องทำงานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย 4.49 4.50 
    6.1.14 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.48 4.50 

รวมผลการประเมิน 4.57 4.58 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมีการบริการ
สัญญาณเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้/ ฯลฯ ที ่ได้มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.58 คะแนน และมีค่าเฉลี ่ยต่ำสุดในเรื ่องสิ ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.47 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องด้านสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 
และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีส่วนร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทุกภาคการศึกษา 

2. มีการจัดการสิ่งสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
3. มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และนำผลการประเมินมา

วิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางนำมาเปรียบเทียบ ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาคการศึกษาต่อไป 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็นการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีผลการ

ดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1. มีการปรับปรุงระบบการสั่งซื้อหนังสือให้มีขั้นต่อนที่ง่ายข้ึนโดยเฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 
2. มีการพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยจากวารสารต่างประเทศ และแหล่งเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ  
3. มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ IT ในห้องเรียนที่สามารถดึงข้อมูลต่างๆ จากการ

สืบค้นมาช่วยการเรียนการสอนให้คล่องตัวขึ้น จัดฝึกอบรมวิธีการค้นข้อมูล การค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต เพื่อฝึกเขียนโครงร่างการวิจัย วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ และบทความวิจัย/บทความวิชาการ 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2563 46 

 

รายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557 

1. ดร.วิราสริิริ์ วสีวีรสิว์ 
2. ดร.พุฒิพงศ์ มากมาย 
3. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ์ 
4. รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมล ี
5. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณหงส ์

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558 
1. ดร.สุภาดา คำสุชาติ 
2. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณหงษ์ 
3. รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมล ี
4. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ์ 
5. รศ.ดร.มยุนา ศรสีุภนันต์ 
6. ดร.ฐาวรี ขันสำโรง 
7..ดร.วิราสิรริิ์ วสีวีรสิว์ 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 
1. ดร.สุภาดา คำสุชาติ 
2. ดร.นิพนธ์ มานะสถิตพงศ ์
3. รศ.ดร.มยุนา ศรสีุภนันต์ 
4. ดร.นริศรา กลุปรีชานันท ์
5. ดร.วิราสริิริ์ วสีวีรสิว์ 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
- อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

1. รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร ์
2. ดร.ฐาวรี ขันสำโรง 
3. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ์ 

- อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
1. รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร ์
2. ดร.ฐาวรี ขันสำโรง 
3. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ์ 
4. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณ 
5. รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมล ี

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
- อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

1. รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร ์
2. ดร.ฐาวรี ขันสำโรง 
3. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ์ 

- อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
1. รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร ์
2. ดร.ฐาวรี ขันสำโรง 
3. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ์ 
4. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณ 
5. รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมล ี

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
- อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

1. รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร ์
2. ผศ.ดร.ฐาวรี ขันสำโรง 
3. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ์ 

- อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
1. รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร ์
2. ดร.ฐาวรี ขันสำโรง 
3. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ์ 
4. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณ 
5. รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมล ี
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รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 
- อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

1. รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร ์
2. ผศ.ดร.ฐาวรี ขันสำโรง 
3. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ์ 

- อาจารยป์ระจำหลักสูตร 
1. รศ.ดร.พรสุข หุ่นนิรันดร ์
2. ดร.ฐาวรี ขันสำโรง 
3. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ์ 
4. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณ 

          5. รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมล ี
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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชา การบรหิารงานสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.40 4.45 4.44 4.48 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

2.50 1.07 1.67 2.50 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.45 2.76 3.06 3.49 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3 3 3 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 3 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 5+2.50+5/
3=4.17 

5+2.08+5/
3 

= 4.03 

5+4.17+5/3 
= 4.72 

5+4.17+5/3 
= 4.72 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2.50 2.08 2.08 4.17 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.39 3.68 4.24 4.24 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 3 3 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 2 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 3.25 3.50 4.00 4 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.18 3.35 3.68 3.75 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2563 49 

 

 


