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คำนำ 
 

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

 

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

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.ถวัลย ฤกษงาม  (ประธานกรรมการ) 

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

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ        (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 
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สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
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 - กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
 - ขอมูลสถิติพื้อฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 14 
 - รายช่ืออาจารยประจำหลกัสูตรประจำปการศึกษา 2557-2563 49 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปการศึกษา 2560-2563 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2563 4 
 

บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  
ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 12 คณะวิชา คณะเทคนิคการแพทย ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย จากสภามหาวิทยาลัย และไดผานความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาเทคนิค
การแพทย ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 7 กุมภาพันธ 2555แลว โดยคณะฯ เปดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทยเพียงหลักสูตรเดียว และมีจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 5 คน 
จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 1 คน   วุฒิปริญญาเอก 1 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 คน 
และวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน ทั้งนี้คณะมีนิสิตรวมทั้งสิ้นจำนวน 32 คน และในป
การศึกษา 2563 มีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 10 คน 

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

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

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2563 
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 42.70/10=4.27 4.27 4.27 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
18/18x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.64 4.64 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 N/A N/A N/A 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 2 2 2 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 2.50 2.50 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

รอยละ 15 
2/5x100=40 
40/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
3/5x100=60 

60/60x5=3.33 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
2/5x100=40 
40/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.00 4.00 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

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

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.61 3.61 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ปการศึกษา 2563 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

 
องคประกอบท่ี  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

1. บัณฑิตทุกคนไดงานทำรอยละ 100 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ผลประเมินผูใชบัณฑิต 

ขอเสนอแนะ 
1. ผูรับผิดชอบหลักสูตรควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหมีคณภาพสูงข้ึน โดยเฉพาะดาน

ความรูกับดานทักษะทางปญญาในเรื่องความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาและแนวคิดใน
การสรางสรรคเพื่อพัฒนาการทำงาน 

องคประกอบท่ี 3 นิสิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีการวิเคราะหผลการเรียนของนิสิต ที่มีผลการเรียนต่ำกวามาตรฐาน และหาแนว
ทางการสงเสริมและพัฒนานิสิต ที่มีผลการเรียนไมเปนไปตามเปาหมาย ใหมีผลการเรียนสูงข้ึน  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน 

 - 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรกำหนด และวางแผนคุณภาพของอาจารยใหเปนไปตามแผนที่หลักสูตรไดกำหนดไวและ

สอดคลองกับที่สาขาวิชาชีพกำหนด  
2. หลักสูตรควรวางแผนใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 

 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

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

-    
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการประเมินความตองการของนิสิตและอาจารยในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่เกี่ยวของกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูและดานการวิจัยอยางตอเน่ืองเพื่อดูแนวโนม 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

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

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

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

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 

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

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2563 

ณ หองประชุม คณะเทคนคิการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

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

ขอมูลนิสิต 
ปการศึกษาท่ีรับเขา 

(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
2554 51 31 20 20 14 3 2 1 0 0 
2555  36 23 20 19 11 2 2 0 0 
2556   18 13 12 12 2 2 1 0 
2557    27 21 15 14 3 0 0 
2558     17 13 13 9 2 0 
2559      29 26 19 18 3 
2560       19 14 11 11 
2561        6 6 2 
2562         22 16 
2563          0 

รวม 51 67 61 80 83 83 78 56 60 32 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ปการ 
ศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิตท่ี
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิตท่ี
ยังไมสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อตัราการ

คงอยู 
57 58 59 60 61 62 63 

2554 51 6 11 1 0 1 0 0 19 - 37.25 0 
2555 36 - 8 7 0 2 0 0 17 - 47.22 0 
2556 18 - - 10 0 1 1 0 12 - 66.67 0 
2557 27 - - - 10 3 0 0 13 - 48.15 0 
2558 17 - - - - 6 2 0 8 - 47.06 0 
2559 29 - - - - - 15 2 17 1 58.62 3.45 
2560 19 - - - - - - 8 8 3 42.11 15.79 
2561 6 - - - - - - - - 2 - 33.33 
2562 22 - - - - - - - - 16 - 72.73 
2563 0 - - - - - - - - - - - 
รวม 225 6 19 18 10 13 18 10 94 22 41.78 51.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2563 15 
 

แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2562 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1 (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 48.00 10 4.80 
(2) ดานความรู 40.36 10 4.04 
(3) ดานทักษะทางปญญา 39.40 10 3.94 
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 45.20 10 4.52 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 41.40 10 4.14 
(6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ  41.60 10 4.16 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 

42.70 10 4.27 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 18 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (คน) 

10 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร (รอยละ) (อยางนอย 20) 55.56 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 18 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 18 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 14 77.78 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 14 77.78 

- ไมตรงสาขาที่เรียน 0 0 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 4 22.22 
จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา 0 0 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ 0 0 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท 0 0 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร 0 0 
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 100 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลประเมนิความพึงพอใจของ นิสิต ตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2563 
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

1/2563 2/2563 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

  3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม 

4.12 4.20 4.16 

  3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรู ความสามารถในการจัด
กิจกรรมที่สนองความตองการของนิสิต 

4.35 4.44 4.40 

  3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.22 4.32 4.27 
  3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพัน
กับความเปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.06 4.28 4.17 

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

4.28 4.32 4.30 

  3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.18 4.26 4.22 

  3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.24 3.38 3.31 
  3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับ
การพัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

4.02 4.11 4.07 

  3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรู
ในตางประเทศ 

3.42 4.02 3.72 

รวมผลการประเมิน 3.99 4.15 4.07 

 
ผลประเมนิความพึงพอใจของ อาจารย ตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2563 
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

  3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที ่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม 

3.32 3.75 4.25 

  3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัด
กิจกรรมที่สนองความตองการของนิสิต 

3.95 4.05 4.24 

  3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.03 4.26 4.40 
  3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพัน
กับความเปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.18 4.28 4.44 

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

4.01 4.28 4.50 

  3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.76 3.98 4.15 

  3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 2.71 2.95 4.00 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2563 17 
 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

  3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับ
การพัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

3.18 3.33 4.25 

  3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรู
ในตางประเทศ 

2.83 3.25 4.30 

รวมผลการประเมิน 3.55 3.79 4.27 

 
ผลประเมนิความพึงพอใจของ อาจารย ตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและตอ
กระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2563  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิต และ 
ดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมินในปการศึกษา 

2561  2562 2563 
อาจารย อาจารย อาจารย นิสิต 

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.29 4.35 4.43 4.54 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ใน
ศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

3.55 3.79 4.27 4.07 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.92 4.07 4.35 4.31 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
1.  ตารางขอมูลนิสิตแตละปการศึกษา 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2554 51 31 20 20 14 3 2 1 0 0 
2555  36 23 20 19 11 2 2 0 0 
2556   18 13 12 12 2 2 1 0 
2557    27 21 15 14 3 0 0 
2558     17 13 13 9 2 0 
2559      29 26 19 18 3 
2560       19 14 11 11 
2561        6 6 2 
2562         22 16 
2563          0 

รวม 51 67 61 80 83 83 78 56 60 32 
 
2.  อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษา
ที่รับเขา 

จำนวนนิสิต
ตนป

การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ส้ินสุดปการศึกษา 

รอยละการคง
อยู  

จำนวนที่
หายไป 

จำนวนสำเรจ็
การศึกษา
ตามแผน 

รอยละการ
สำเร็จ

การศึกษา
ตามแผน 

2557 27 14 51.85 13 10 37.04 
2558 17 9 52.94 8 6 35.29 
2559 29 12 41.38 17 15 51.72 
2560 19 11 57.89 8 8 42.11 
รวม 92 46 50.00 46 39 42.39 

 
ผลประเมนิความพึงพอใจของ อาจารย ตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2563  ดานผลท่ีเกิดกับนิสติ 

รายการประเมิน 
คาเฉล่ียผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต (IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

2561 2562 2563 

  3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.55 4.22 4.34 
  3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 3.84 4.11 4.26 
  3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.19 4.24 4.38 
  3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.14 4.35 4.42 

  3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.51 4.62 4.60 
  3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.17 4.18 4.25 
  3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.65 3.78 4.22 
  3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.13 4.38 4.39 
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รายการประเมิน 
คาเฉล่ียผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต (IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

2561 2562 2563 

  3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.05 4.30 4.37 
  3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.14 4.17 4.28 

รวมผลการประเมิน 4.14 4.23 4.35 

 
ผลประเมนิความพึงพอใจของ อาจารยตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

1/2563 2/2563 2563 
ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.48 4.72 4.60 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.16 4.34 4.25 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.10 4.34 4.22 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.30 4.48 4.39 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.23 4.37 4.37 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.12 4.44 4.28 

รวมผลการประเมิน 4.23 4.45 4.35 

 
ผลประเมนิความพึงพอใจของ นิสิตตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิต ปการศึกษา 2563   
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

1/2563 2/2563 2563 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต (IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

  3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.08 4.20 4.14 
  3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.00 4.24 4.12 
  3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.26 4.50 4.38 
  3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.18 4.26 4.22 

  3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.38 4.64 4.51 
  3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.32 4.38 4.35 
  3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.25 4.33 4.29 
  3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.44 4.70 4.57 
  3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.28 4.42 4.35 
  3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.48 4.72 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.27 4.44 4.35 
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ผลประเมนิความพึงพอใจของ นิสิต ตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
คาเฉล่ียผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) 2561 2562 2563 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.38 4.46 4.51 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.01 4.28 4.35 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.88 4.19 4.29 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.48 4.40 4.57 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.16 4.29 4.35 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.12 4.41 4.60 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสิต,  และผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562 มี
คาเฉลี ่ยต่ำสุดในเรื่อง ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ จึงไดนำผลการ
ประเมินมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องดังกลาว โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

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

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

3. มีการรายงานสรุปผลการดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนผานระบบ Xstudi ทุกวัน โดยใหขอมูล
สรุปจำนวนผูนิสิตผูเขาใชงานในแตะรายวิชา รายวิชา และอาจารยที่มีกำหนดสอนในวันนั้น รวมถึงการ
ยืนยันการเขาสอนของอาจารยในวันรุงข้ึน ผานระบบ LINE group ซึ่งกอต้ังโดยผูรับผดิชอบ มีสมาชิกเปน
อาจารย เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงผูบริหารระดับตางๆ ซึ่งจะมีการติดตามการดำเนินการอยางใกลชิด  

4. ในสวนประเด็นขอรองเรียนของนิสิต ใหมีการจัดปฏิบัติการและสอบของรายวิชาประจำปการศึกษา 2563 
ใหเสร็จสิ้นภายในปการศึกษา เพื่อไมใหมากระทบกับการเรียนในรายวิชาประจำภาคการศึกษา 1/2564 
น้ันทางหลักสูตรฯ ไดประชุมวางแผนโดยจัดการแบงกลุมยอยนิสิตใหนิสิตไดเขาเรียนปฏิบัติการเพื่อจำกัด
จำนวนนิสิตตอชั ้นเรียนใหมีจำนวนที่เหมาะสมภายใตมาตรการการควบคุมการแพรระบาดของโรค 
COVID-19 อยางใกลชิด และมีการรายงานผลการดำเนินการใหผูบริหารหลักสูตรฯ รับทราบตลอดภาค
การศึกษาสงผลใหนิสิตสามารถเรียนและสอบไดทันตามกำหนดปฏิทินการศึกษา ไมยืดเยื ้อขามป
การศึกษาเหมือนในปการศึกษา 2562 ซึ่งมีการเผชิญการระบาดระลอกแรก 
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หมวดท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563 
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย 

ผลการประเมิน  
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1ความ
คิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำ
หลักสูตรระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

  4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.30 3.44 4.20 
  4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  3.10 3.61 4.00 
  4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน
หลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.90 3.60 3.60 

  4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ใน
จำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

3.80 4.02 3.80 

รวมผลการประเมิน 3.53 3.66 3.90 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย
ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563   
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย 

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

ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

  4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

3.70 3.92 4.20 

  4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

3.90 3.90 4.26 

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

3.00 3.19 4.15 

  4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปน
ระบบ 

3.00 3.73 4.30 
 

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

3.10 3.71 4.24 

  4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 3.80 4.19 4.40 
  4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 3.90 4.18 4.35 
   4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.50 3.83 4.25 
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รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย 

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

ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

  4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร 3.40 4.15 4.23 
  4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4.10 4.28 4.10 
  4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 3.40 3.80 4.12 

รวมผลการประเมิน 3.53 3.90 4.24 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำ
หลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563  
ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย  

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

ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

  4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 4.90 4.72 4.60 
  4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.70 4.76 4.60 

  4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

3.50 4.02 4.20 

  4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 3.70 4.19 4.34 

  4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 3.40 4.20 4.30 
  4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

3.80 4.19 4.30 

  4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารย
ในสาขา/หลักสูตร 

3.50 4.15 4.26 

  4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

3.50 3.90 4.36 

รวมผลการประเมิน 3.88 4.26 4.37 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2563 
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
คาเฉล่ีย  

ผลการประเมิน 
 ปการศึกษา 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 2561 2562 2563 

4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารยใหม) 

3.53 3.66 3.90 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 3.53 3.90 4.24 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 3.88 4.26 4.37 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.65 3.94 4.17 

ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ กำหนดเปาหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ตีพิมพงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติใหไดอยางนอย 1 เรื่อง และรวมกันผลิตตำราเพื่อประกอบกับคลังขอสอบขึ้นทะเบียนใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพสำหรับบัณฑิตเทคนิคการแพทย ตามแผนพัฒนาผลการสอบขึ้นทะเบียนฯ ประจำปการศึกษา 
2563 ซึ ่งไดเสนอกับสภาเทคนิคการแพทยในการตรวจประเมินสถาบันฯ ในปการศึกษากอนหนา  เมื ่อสิ้นป
การศึกษาพบวา ดร.ปยฉัตร เอวาลิน รูปงาม ไดตีพิมพบทความวิจัยในระดับนานาชาติ 1 เรื่อง (P4.1-20) และ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯทุกคนไดรวมกันผลิตตำรา “ประมวลความรูสำหรับบัณฑิตเทคนิคการแพทย” ซึ่ง
ผ านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเวสเทิรนซึ ่งประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิสาขาเทคนิคการแพทยภายนอกทั้งหมด 3 ทาน (P4.1-21) มีการเผยแพรโดยการตีพมิพเปนรูปเลม 
และแบบ e-book (https://anyflip.com/bookcase/lbbkr) ซึ ่งตำรานี ้ใชร วมกับ website คลังขอสอบข้ึน
ทะเบียนฯ (https://sites.google.com/view/mtlicensebywtu) ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ไดรวมกัน
จัดทำข้ึน สงผลใหบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2563 มีผลสอบข้ึนทะเบียนฯ สูงข้ึนเปนรอยละ 90 ใน
การสอบของสภาเทคนิคการแพทยแบบออนไลน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อตนเดือนกรกฎาคม 2564 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื ่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงตั ้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารย ในปการศึกษา 2562 มีคาเฉลี ่ยต่ำสุดในเรื ่อง 4.1.1 ระบบการรับและแตงตั ้งอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ในประเด็นเรื่อง การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและ
ความเช่ียวชาญ คาเฉลี่ยเทากับ 3.44 คะแนน, 4.1.2.3 ระบบการบริหารอาจารย ในประเด็นเรื่อง ระบบและกลไก
บริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคงอยูกับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือ
การยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย แผนอัตรากำลัง แผนการสรรหาและรบัอาจารยใหม แผนธำรง
รักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท คาเฉลี่ยเทากับ 3.19 คะแนน 
และ 4.1.3.8 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ในประเด็นเรื่อง ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือ
พัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนน
ทักษะความสามารถดานการวิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 คะแนน 
ซึ่งในปการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องดังกลาว 
ดังน้ี 

1. ปรับปรุงแผนการสรรหาอาจารยประจำหลักสูตรใหมโดยเนนการสรรหาอาจารยที่มีประสบการณการ
ทำงานหรืออาจารยเกษียณอายุ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตำแหนงวิชาการตรงตามสาขาที่
ขาดแคลน โดยใหความสำคัญเรื่อง คาตอบแทนที่เหมาสมและใหมกีารดำเนินการรับผานทางผูบรหิาร

https://anyflip.com/bookcase/lbbkr
https://sites.google.com/view/mtlicensebywtu
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ระดับมหาวิทยาลัยฯ ไดแก ผูชวยอธิการบดี รองอธิการบดี หรืออธิการบดี เพื่อใหเขาใจทิศทางการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ตรงกันต้ังแตเริ่มตัดสินใจเขามาปฏิบัติงาน และสามารถเสนอประเด็น
อุปสรรคตางๆ ซึ่งสงผลตอการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ไปยังผูบริหารซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจได
โดยตรงซึ่งจะชวยใหสามารถเรงรัดกระบวนการ ข้ันตอนการดำเนินงานตางๆ ใหรวดเรว็มากย่ิงข้ึน        

2. ปรับปรุงแผนอัตรากำลังของอาจารยประจำแตละสาขาใหสัมพันธกับภาระงาน จำนวนนิสิต และ
แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรฯ และนโยบายจากมหาวิทยาลัยฯ 

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

4. เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ใหมีการปรับปรุงระบบการจายคาตอบแทนแกผูดำรง
ตำแหนงทางวิชาการใหเปนที่ยอมรับรวมกันระหวางอาจารยภายในมหาวิทยาลัยฯ แตอยางไรก็ตาม
ประเด็นดังกลาวยังอยูในระหวางการพิจารณาของผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

5. สงเสริมใหอาจารยทุกทานไดรับนิสิตชั้นปที่ 4 เพื่อทำโครงงานวิจัยในรายวิชา โครงงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตรการแพทย ซึ่งอาจารยอาจนำไปตอยอดเปนผลงานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นหรือสามารถ
วางแผนบูรณาการกับกิจกรรมบริการวิชาการได ซึ่งการวิจัยดังกลาวสามารถขอรับทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยไดตลอดทั้งป 

6. สงเสริมใหอาจารยในหลักสูตรฯ มีการทำวิจัยรวมกัน และสรรหาความรวมมือในการวิจัยกับ
หนวยงานอื่นซึ่งมีความเช่ียวชาญในสาขาเฉพาะทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงสามารถขอลา
ไปศึกษาวิจัยในตำแหนง ผูชวยวิจัย หรือ นักวิจัยหลังปริญญาเอกได     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2563 25 
 

ตัวบงชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนำเขา 

ในปการศึกษา 2563 มีอาจารยประจำหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 5 คน มีวุฒิปริญญาโทจำนวน 3 
คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 คน ดำรงตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 3 คน และมีผลงานวิจัยของอาจารยใน
ฐานขอมูล SCOPUS จำนวน 1 เรื่อง และมีตำรา จำนวน 1 เรื่อง  
(ตัวบงชี้ 4.2.1) รอยละอาจารยท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

จำนวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดำเนินงาน 

อาจารยวุฒปิรญิญาตร ี คน 0 

อาจารยวุฒปิรญิญาโท คน 3 

อาจารยวุฒปิรญิญาเอก คน 2 
รวมจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาตอ) คน 5 
รอยละอาจารยประจำที่มีวุฒปิรญิญาตร ี รอยละ 0 
รอยละอาจารยประจำที่มีวุฒปิรญิญาโท รอยละ 60.00 
รอยละอาจารยประจำที่มีวุฒปิรญิญาเอก รอยละ 40.00 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด 

= 
2 

X 100 =  40 
5 

 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
คารอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได = 
40 

X 5 =  10 
20 

หลักฐาน P4.2-1 สมอ.08 
 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละอาจารยท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

 รอยละ 40 รอยละ 40 √ 5.00 รอยละ 50 
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(ตัวบงชี้ 4.2.2) รอยละอาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ 

จำนวนอาจารยตามคุณวฒุิการศึกษา หนวยวดั ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย คน 0 
รองศาสตราจารย คน 0 
ผูชวยศาสตราจารย  คน 3 
อาจารยท่ีไมมีตำแหนงทางวิชาการ คน 2 
รวมจำนวนอาจารยประจำท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาตอ) รอยละ 5 
รวมอาจารยประจำท่ีมีตำแหนงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) รอยละ 3 
รอยละอาจารยประจำท่ีมีตำแหนงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ 
ศ.)  

รอยละ 60.00 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด 

= 
3 

X 100 =  60 
5 

 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
คารอยละของอาจารยประจำหลกัสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 5 
รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
60 

X 5 =  5.00 
60 

 
หลักฐาน P4.2-1 สมอ.08 

P4.2-2 หนังสือแจงการรับทราบการกำหนดตำแหนงวิชาการจาก อว. 
 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละอาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

 รอยละ 60 รอยละ 60 √ 5.00 รอยละ 70 
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(ตัวบงชี้ 4.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย 
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจำหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
น้ำหนัก จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอางอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณที ่ต ีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 - - 
P4.2-3 
เอกสารผลงาน
วิชาการของ
อาจารย 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20 - - 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที ่ต ีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 - - 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำ
เปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 - - 

2.5 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 2 

0.60 - - 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 
TCI กลุมที่ 2 

0.60 - - 

4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.80 - - 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แตสถาบนันำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.80 - - 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 1 

0.80 - - 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล
TCI กลุมที่ 1 

0.80 - - 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข อม ูลระด ับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบ ียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 1 1 

5.2 บทความวิชาการที ่ต ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจำหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

น้ำหนัก จำนวน 
ผลรวมถวง

น้ำหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอางอิง 

5.3 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานการประเมิน
ตำแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 - - 

5.5 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 1.00 - - 
5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจด
ทะเบียน 

1.00 - - 

5.7 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอ
ตำแหนงทางวิชาการแลว 

1.00 - - 

5.8 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ
การประเมินตำแหนงทางวิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมิน
ตำแหนงทางวิชาการ 

1.00 1 1 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส online 

0.20 - - 

7. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - - 
8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 - - 
9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง
ประเทศ 

0.80 - - 

10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 - - 

จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด 5  
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด 2  

จำนวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด - 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 2.0 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจำหลักสูตร - 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 40.0 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจำหลักสูตร - 
คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 10.0 

คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจำหลักสูตร  
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีตีพิมพเผยแพรอาจารยประจำหลักสูตร 

ที ่ ช่ือผูวจิัย ช่ือผลงานวจิัย 
แหลงที่เผยแพร

ผลงานวิจัย 

ปที่
ตีพิมพ
เผยแพร 

คา
น้ำหนัก 

ผลงานวิจัย 

1 Salvatore Calogero Gaglio, 
Marta Donini, Piyachat 
Evelyn Denbaes, Stefano 
Dusi and Massimiliano 
Perduca. 

Oxyresveratrol Inhibits R848-
Induced Pro-Inflammatory 
Mediators Release by 
Human Dendritic Cells Even 
When  
Embedded in PLGA 
Nanoparticles.  

Molecules 
2021, 26, 2106. 

7 April 
2021 

1 

ตำรา/หนังสือ 

1 บุญพะเยาว เลาหะจินดา,  
วีรศักดิ์ จรภกัด,ี ปยฉตัร เอวา
ลิน รูปงาม, ถริวฒัน วรรณตุง,  
สยมภู สงวนสิทธิอนันต,  
สุพิชฌาย อัครวริศวงศ,  
รุงกาญจน สังฆรักษ, และ 
ศรัณยธรรม ภูริจารุยางกูร 

ประมวลความรูวิชาชีพสำหรับ
บัณฑิตเทคนิคการแพทย 

ตำรา 254 หนา 
พิมพคร้ังท่ี 1 

ISBN: 
9786169280415 

ธ.ค. 
2563 

1 

รวม 2 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

= 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรทั้งหมด 

= 
2 

X 100 = 40 
5 

 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

X 5 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
40 

X 5 = 10 
20 

 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

 รอยละ 30 รอยละ 40 √ 5.00 รอยละ 50 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี 
ช่ือ-นามสกุล  

(มคอ. 2 พ.ศ.2559) 

ช่ือ-นามสกลุ  
(สมอ.08 ปรับปรุง  

พ.ศ. 2561) 

ช่ือ-นามสกุล  
(ปการศึกษา 2562) 

ช่ือ-นามสกุล  
(ปการศึกษา 2563) 

1 ผศ. บ ุญพะเยาว   เลาหะ
จินดา 

ผศ. บุญพะเยาว เลาหะจินดา ผศ. บุญพะเยาว เลาหะจินดา ผศ. บุญพะเยาว  
เลาหะจินดา 

2 ดร. ถิรวัฒน วรรณตุง ดร. ถิรวัฒน วรรณตุง ดร. ถิรวัฒน วรรณตุง ดร. ถิรวัฒน วรรณตงุ 
3 ผศ. วีรศักดิ ์จรภักด ี ผศ. วีรศักดิ ์จรภักด ี ผศ. วีรศักดิ ์จรภักด ี ผศ. วีรศักดิ ์จรภักด ี
4 ผศ. ดร. ปยฉัตร เอวาลิน  

รูปงาม 
ผศ. ดร. ปยฉัตร เอวาลิน  
รูปงาม 

ผศ. ดร. ปยฉัตร เอวาลิน  
รูปงาม 

ผศ. ดร. ปยฉัตร เอวาลิน  
รูปงาม 

5 ดร.นงลักษณ อยูน่ิม อ. สยมภู สงวนสิทธิอนันต อ. สยมภู สงวนสิทธิอนันต อ. สยมภู สงวนสิทธิอนันต 
6 ดร.สุริยัน สุขติ    
7 ผศ.วรวุฒิ สมศักดิ ์    

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร ปการศึกษา 
2563 ดานการบริหารและพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานการบริหารและพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย
ประจำหลักสูตรตอกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

  1.1 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.48 4.51 4.60 
  1.2 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 3.53 3.57 4.08 
  1.3 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.53 3.71 4.14 
  1.4 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.04 4.15 4.26 

  1.5 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

3.89 4.17 4.28 

  1.6 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 3.71 3.98 4.30 
  1.7 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 4.58 4.62 4.60 
  1.8 บรรยากาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสราง
วัฒนธรรมการอยูรวมกัน 

4.32 4.46 4.50 

  1.9 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.53 4.57 4.60 
รวมผลการประเมิน 4.07 4.19 4.37 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563 ดานระบบการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
คาเฉล่ีย  

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

ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

  4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 4.90 4.72 4.60 
  4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.70 4.76 4.60 

  4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

3.50 4.02 4.20 

  4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 3.70 4.19 4.34 

  4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 3.40 4.20 4.30 
  4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

3.80 4.19 4.30 

  4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารย
ในสาขา/หลักสูตร 

3.50 4.15 4.26 

  4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

3.50 3.90 4.36 

รวมผลการประเมิน 3.88 4.26 4.37 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ 
ความพึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2563 ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
ความพึงพอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

   4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.20 4.11 4.21 
   4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 3.90 4.00 4.15 
   4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 3.60 3.75 4.00 
   4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

3.80 4.11 4.33 

รวมผลการประเมิน 3.88 3.99 4.17 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่อง กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยประจำหลักสูตร 
และดานผลที่เกิดกับอาจารย ในปการศึกษา 2562 มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในประเด็น เรื่อง ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมี
สัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร, ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมี
คุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถ
ดานการวิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน และ จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรฐานหลักสูตร ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ไดนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการ
ดำเนินงานในเรื่องดังกลาว โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
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1. ปรับปรุงแผนอัตรากำลังของอาจารยประจำแตละสาขาใหสัมพันธกับภาระงาน จำนวนนิสิต และแนวทาง
การดำเนินงานของหลักสูตรฯ และนโยบายจากมหาวิทยาลัยฯ  

2. ปรับปรุงแผนการสรรหาอาจารยประจำหลักสูตรใหมโดยเนนการสรรหาอาจารยที่มีประสบการณการ
ทำงานหรืออาจารยเกษียณอายุ ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตำแหนงวิชาการตรงตามสาขาที่ขาด
แคลน โดยใหความสำคัญเรื่อง คาตอบแทนที่เหมาสมและใหมีการดำเนินการรับผานทางผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัยฯ ไดแก ผูชวยอธิการบดี รองอธิการบดี หรืออธิการบดี เพื่อใหเขาใจทิศทางการดำเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยฯ ตรงกันตั้งแตเริ่มตัดสินใจเขามาปฏิบัติงาน และสามารถเสนอประเด็นอุปสรรคตางๆ 
ซึ่งสงผลตอการดำเนินงานของหลักสูตรฯ ไปยังผูบริหารซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจไดโดยตรงซึ่งจะชวยให
สามารถเรงรัดกระบวนการ ข้ันตอนการดำเนินงานตางๆ ใหรวดเร็วมากย่ิงข้ึน        

3. ดำเนินการงดรับนิสิตใหม เพื่อสามารถปรับสัดสวนภาระงานอาจารยโดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการ
สอนไดเหมาะสมย่ิงข้ึน ในปการศึกษาถัดไป 

4. กำกับใหอาจารยประจำหลักสูตรปจจุบันมีการพัฒนาตนเองใหไดตามแผนพัฒนาตนเองระยะ 5 ป ที่
วางแผนไว รวมถึงสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตร ไดพัฒนาความเช่ียวชาญในวิชาชีพและการวิจัยใน
ระดับที่สูงขึ้น เชน การฝกประสบการณในหองปฏิบัติการเฉพาะ การสรรหาความรวมมือในการวิจัยกับ
หนวยงานวิจัยในประเทศและตางประเทศเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยโดยเฉพาะในสาขาที่ตนเองรับผิดชอบ
เพื่อใหมีความเช่ียวชาญมากย่ิงข้ึน เปนตน 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2563 33 
 

หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของ อาจารย ตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ ปการศึกษา 2563  
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบ
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

  5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการ
พัฒนาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.24 4.31 4.45 
 

  5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา มีการเปด
วิชาใหมใหนิสิตไดเรียน 

4.08 4.18 4.38 

  5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทาง
วิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต 

4.18 4.29 4.40 

  5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเน้ือหาที่ครบ
คลุมกวางขวางครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความ
ตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.39 4.41 4.50 

  5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.25 4.40 4.60 

  5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.12 4.43 4.52 
  5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.34 4.62 4.60 
  5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียน
วิชาตอยอด 

4.51 4.67 4.70 

  5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนด
ในหลักสูตร 

3.95 4.14 4.20 

  5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

4.11 4.19 4.30 

  5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศกึษาปกติ 
หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเนื้อหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

4.18 4.40 4.48 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)    
  5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชา
ที่เปนจุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการ
ดำรงชีวิต 

4.11 4.33 4.46 

  5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียน
ในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

4.27 4.37 4.44 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.36 4.46 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุง
หลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ ในปการศึกษา 2562 มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การเปด
รายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.14 คะแนน ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ไดนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานใน
ดังกลาวเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาทีก่ำหนดในหลักสตูร 4 ป โดยเฉพาะนิสิตรหัส 62 ซึ่งเปนนิสิตรุนสุดทายของ
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หลักสูตรฯ หรือตามแผนที่กำหนดไวรวมกับอาจารยที่ปรึกษาในกรณีที่สำเร็จการศึกษาชากวา 4 ป (สำหรับนิสิต
รหัส 63  ข้ึนไปที่ตกแผน) โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. อาจารยที่ปรึกษานำเสนอแผนการศึกษาของนิสิตที่มีไมสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาปกติ 
แกคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาการเปดรายวิชานอกแผนเพื่อใหนิสิตสามารถสำเร็จ
การศึกษาไดตามระยะเวลาปกติของหลักสตูรฯ โดยพิจารณารวมกับหลักเกณฑในการเปดรายวิชาของมหาวิทยาลยั
ฯ   

3. หากสามารถเปดรายวิชาไดตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยฯ จึงใหอาจารยที่ปรึกษาปรับแผนการ
ศึกษาตลอดหลักสูตรใหนิสิตใหมและใหนิสิตดำเนินการตามแผนที่กำหนด 

4. หากการเปดรายวิชาขัดกับเกณฑการเปดรายวิชาของมหาวิทยาลัยฯ แตการเปดรายวิชาสงผลตอการ
สำเร็จการศึกษาของนิสิตหรือการพนสภาพ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ นำเรื่อง เขาเสนอเปนวาระพิจารณา
ในคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหขอสรุปตอไป 

5. มีการยกเลิก ประกาศคณะเทคนิคการแพทย เรื่อง แนวทางการประเมินผลการเรียนในรายวิชากลุม
วิชาชีพสำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกวาระดับ C เพื่อยืดหยุนใหนิสิตสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามแผนการ
ศึกษา 4 ปโดยเฉพาะนิสิตช้ันปที่ 2 ซึ่งอาจไมมีเวลาสำหรับการลงทะเบียนเรียนซ้ำตามรอบเปดรายวิชาตามปกติ 
ในกรณีที่มีผลการเรียนในระดับ F ในรายวิชาใดๆ ของหลักสูตรฯ เนื่องจากการยุติการดำเนินการของหลักสูตรฯ 
ในปการศึกษา 2566  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2563 35 
 

ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย ตอกระบวนการกระบวนการการกำหนดผูสอน ปการศึกษา 2563 
ดานการวางระบบผูสอน 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ 
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

  5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชา
ที่สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

4.16 4.21 4.34 
 

  5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมี
โอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ 
(ในแตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

4.09 4.19 4.32 

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

4.21 4.35 4.50 
 

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

4.33 4.46 4.57 

  5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกต/ิระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจาก
อาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารย
ผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน 

4.34 4.45 4.48 

  5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ 
และการปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

4.13 4.27 4.42 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.32 4.44 

ผลการดำเนินการพิจารณากำหนดผูสอนและภาระงานสอนและการปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่อง กระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ในปการศึกษา 2562 มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มี
ความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและ
ประสบการณ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.19 ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรไดนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและ
วางแผนการดำเนินงานในเรื่องดังกลาว โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมอาจารยเพื่อจัดสรรหัวขอบรรยายตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารยแตละทาน กำหนดใหคณาจารยเปนผูรับผิดชอบรายวิชาไดไมเกิน 2 รายวิชาในแตละชั้นป 
และรับผิดชอบหัวขอสอนบรรยายไมเกิน 3 รายวิชาในแตละชั้นปโดยเนนรับผิดชอบสอนหลักใน
รายวิชาประจำสาขาฯ ที่เปดสอนในปการศึกษาน้ันๆ โดยไมนับรวมรายวิชาคุมปฏิบัติการ  

เพื่อใหนิสิตไดรับประสบการณการเรียนรูทีห่ลากหลายจากผูเชี่ยวชาญ ในแตละรายวิชาจะมอบหมายใหนสิิตเขา
รวมการประชุม บรรยายในหัวขอตางๆโดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจัดแบบออนไลน โดยอาจารยผูรับผิดชอบ
รายวิชาเปนผูคัดเลือกการบรรยายออนไลนที่สัมพันธกับเนื้อหา หัวขอในแตละรายวิชา มีการกำกับ ติดตาม ให
นิสิตสงหลักฐานการเขารวม และมีการประเมินความรูของนิสิตจากเน้ือหาดังกลาว 
ผลการประเมินความพึงพอใจของ อาจารย ตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลกัสตูร ปการศึกษา 2563 
ดานกระบวนการเรียนการสอน 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนด
ผูสอน/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

 5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.07 4.35 4.45 
 5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.24 4.57 4.60 
 5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.28 4.51 4.59 

 5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่
จำเปนตองมีกอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.17 4.36 4.46 

 5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ
การเรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.51 4.59 4.60 

 5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ 
ทักษะการสื่อสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการ
หลายชองทาง เชน การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online 
learning) 

4.38 4.44 4.53 

 5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดาน
การหางานทำ/การเผยแพรผลงาน) 

4.23 4.26 4.35 

 5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผู ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 

4.41 4.46 4.60 

 5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.14 4.35 4.48 
 5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มี
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.11 4.23 4.35 

 5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย  และนำผลมาใช ในการสงเสร ิมพ ัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

4.23 4.27 4.36 

  5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที ่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.12 4.20 4.27 

 5.2.13 การควบคมุกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.25 4.33 4.38 
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิ่มเติม (     
 5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.12 4.38 4.39 

  5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  4.11 4.36 4.46 
  5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอน
และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

3.18 3.25 4.00 

 5.2.17 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิต
สนใน (ถามี) 

4.46 4.52 4.50 

 5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารย
ที่ปรึกษา (ถามี) 

4.46 4.51 4.70 

 5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 4.37 4.55 4.59 
 5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมี
สวนรวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4.36 4.67 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.36 4.46 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอ กระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ปการศึกษา 2563 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 2563 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน)  
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  4.21 4.32 4.44 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.21 4.36 4.46 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.21 4.34 4.45 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่อง กระบวนการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2562 ใน
ประเด็นหลัก มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณ
สูอาจารยในสาขา/หลักสูตร และในประเด็นเพิ่มเติม ในเรื่อง การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต หลักสูตรฯนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและ
วางแผนการดำเนินงานดังกลาวในปการศึกษา 2563 โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. หลักสูตรฯ มีประชุมจัดการองคความรู (KM) ในหัวขอ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิและสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย 2563 โดยมี ผศ.วีรศักด์ิ จรภักดี และ ดร.ถิรวัฒน วรรณ
ตุง เปนวิทยากรบรรยายใหความรูกับอาจารยประจำทุกทานเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงกลยุทธในการประเมินผลใน
รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ โดยเนนใหมีการประเมินเพื่อสงเสริม ติดตามความกาวหนาในการเรียนรู ซึ่งจะ
สอดคลองกับระบบติดตามความกาวหนาของนิสิตที่หลักสูตรฯ พัฒนาข้ึนมาในปการศึกษา 2563 น้ี 
2.  หลักสูตรฯ มีการสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอ
การเรียนรูของนิสิตชั้นปที่ 4 ในรายวชิาเทคนิคการแพทยชุมชนซึ่งจัดใหนิสิตมีคนควาขอมูลของประชากรในเขต
อำเภอหวยกระเจา ซึ่งเปนชาวไททรงดำที่มีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ินเฉพาะกลุม เพื่อนำมาวางแผนการ
ออกสำรวจชุมชน การทำแบบสอบถามเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ และการเชื่อมโยงแนวคิด วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
อาหารทองถิ ่น ซึ ่งอาจสงผลตอสุขภาพของประชาชนในชุมชน และใหนิสิตวางแผนการจัดโครงการเทคนิค
การแพทยชุมชนฯ ซึ่งสามารถแกปญหาดานสาธารณสุข หรือสงเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตอำเภอหวย
กระเจาตามแนวคิดของวิชาเทคนิคการแพทยชุมชน      
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของ อาจารย ตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2563   
ดานการประเมนิผูเรียน 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

  5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.17 4.27 4.39  
  5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.16 4.34 4.44 

  5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปาก
เปลา การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัตงิาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอน
สภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.34 4.41 4.52 

  5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

4.19 4.29 4.36  

  5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
คณุภาพนิสิต (มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลัง
ขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือ
ประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

4.16 4.18 4.32  

  5.3.6 การควบคมุการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.50 4.56 4.58 

  5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรบัรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรด
ชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐาน
หรือที่มาของคะแนนที่ใชในการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่
แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.53 4.57 4.60 

  5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.34 4.48 4.50 
  5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.
5 มคอ.6 และมคอ.7 

4.24 4.39 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.29 4.38 4.46 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื ่อง กระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ ในปการศึกษา 2562 มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การวิเคราะห/ตรวจสอบ
คุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สราง
ขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดข้ันสูงไดเครื่องมือ
ประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.18 ในป
การศึกษา 2563 หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องดังกลาว โดยมี
วิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. หลักสูตรฯ มีประชุมจัดการองคความรู (KM) ในหัวขอ เรื่อง การวัดและการประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิและสมรรถนะวิชาชีพเทคนิคการแพทย 2563 โดยมี ผศ.วีรศักด์ิ จรภักดี และ ดร.ถิรวัฒน วรรณ
ตุง เปนวิทยากรบรรยายใหความรูกับอาจารยประจำทุกทานเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงกลยุทธในการประเมินผลใน
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รายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ โดยเนนใหมีการประเมินเพื ่อสงเสริม ติดตามความกาวหนาในการเรียนรู ซึ่งจะ
สอดคลองกับระบบติดตามความกาวหนาของนิสิตที่หลักสูตรฯ พัฒนาข้ึนมาในปการศึกษา 2563 น้ี 

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

3. หลักสูตรฯ ไดรวมพัฒนาขอสอบข้ึนทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย รวมกับสถา
เทคนิคการแพทย (P5.3-18) รวมกับสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทยอื่นๆ โดยขอสอบดังกลาวมีการพัฒนา
แยกตามสาขาหลักของวิชาชีพ ซึ ่งอาจารยประจำสาขาไดสรางขึ ้นใหมโดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและ
ประยุกตใชกับงานในวิชาชีพ มีการนำมาใชในการประเมินความรูนิสิตแลวในปการศึกษา 2563 ซึ่งภายหลังการ
ประเมินไดนำมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาขอสอบใหสมบูรณย่ิงข้ึน และใชในปการศึกษาตอไป 
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแนวการพัฒนาคลังขอสอบและการประเมินความรูนิสิตออนไลนรวมกับ
สวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในที ่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2/2563 หลักสูตรฯ ไดมีการนำเขาขอสอบในระบบ Western University 
Online Examination System (P5.3-19) เพื ่อประเมินความรู นิสิตในรูปแบบ formative และ summative 
รวมถึงการสอบประมวลความรูขามชั้นป และการสอบประมวลความรูเพื่อสำเร็จการศึกษา (Exit Examination) 
ซึ ่งสามารถทราบผลการสอบไดทันทีหลังจากสอบเสร็จ นอกจากนี ้ยังสามารถนำผลการสอบไปเชื ่อมโยงกับ
โปรแกรมการวิเคราะหขอสอบ เพื่อจัดกลุมชนิดขอสอบและประเมินคุณภาพของตัวเลือก และความยาก งายของ
ขอสอบ 
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ดัชนีบงช้ีผลการ

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปนไป
ไปตามเกณฑ 

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

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร คร้ังที่/วันที่ประชุม ผูเขารวม ประชุม รอยละ 

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

1  (13 /ส.ค./63) 5 คน 100 
2  (3 /ธ.ค. /63) 5 คน 100 
3  (7 /ม.ค./64) 5 คน 100 
4  (4 /มี.ค./64) 5 คน 100 
5  (13 /พ.ค./64) 5 คน 100 
6  (22 /ก.ค /64) 5 คน 100 

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

√ 
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 27 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 22 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ 0 วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 5 วิชา   
ตามหลักฐานการการสงและรวม มคอ.3 และ มคอ.4  

√ 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6 จำนวน 27 วิชา มี
รายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 22 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ 0 วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 5 วิชา  สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ตามหลักฐานการการสงและรวม มคอ.5 และ มคอ.6 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปนไป
ไปตามเกณฑ 

5) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา ในป
การศึกษา 2563 หลักสูตรฯ มีการจัดทำ มคอ.7  สงภายในระยะเวลาทีก่ำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

√ 
  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ 4 จำนวนทั้งส้ิน 25 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดป
การศึกษา 2563 จำนวน 27 วิชา คิดเปนรอยละ 92.59 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู 

√ 
  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
1. ปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี
การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2562  
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√ 
  

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

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

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปนไป
ไปตามเกณฑ 

9) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ไมมีการรับอาจารยใหม √ 
1) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรที่ไดรับการพัฒนา 5 คน คิดเปนรอยละ 100 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือหัวขอ 

ท่ีรับการพัฒนา 
ว/ด/ป จัดโดย 

หัวขอท่ีนำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 ผศ.บุญพะเยาว 
เลาหะจินดา 

อบรมผูดูแลผูปวยที่มี
ภาวะสมองเสื่อม 

21 ก.ย. 
63 
 

เครือขายผูดูแลผูปวยที่มีภาวะ
สมองเสือ่ม คลินิกผูสูงอายุ ศิริ

ราช 

- โภชนาการใน
ผูสงูอายุ 

(โภชนาการ) 
งานประชุม Virtual NCD 
Forum “NCDs กบัวิถี
การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก” 

(ออนไลน) 

5 กพ 
64 

กรมการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก กระทรวง

สาธารณสุข 

- การตรวจทาง
หองปฏบิัติการใน
ผูปวย NCDs (เคมี
คลินิกเฉพาะทาง) 

งานประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติครั้งที่ 18 เรื่อง 
กาวนำสงัคมวิถีชีวิตใหม

ดวยงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

3-4 กค 
64 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน - ความสำคัญของ
งานวิจัย รูปแบบ

งานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร

การแพทย (ระเบียบ
วิธีวิจัยและชีวสถิติ

ทางการแพทย) 
2 ผศ.วีรศักดิ์ 

จรภักด ี
การบรรยายประชุม

วิชาการ ครัง้ที่ 6/2563 
เรื่อง “The clinical use 
of blood products : 
case studies and 

experiences in King 
Chulalongkorn 

Memorial Hospital 
กรณีศึกษาเรือ่งการใช
เลือดและสวนประกอบ
ของเลือดในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ” (ออนไลน) 

27 สค 
63 

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 
สภากาชาดไทย 

 

- การใชเลือดและ
สวนประกอบของ

เลือดอยางเหมาะสม 
(วิทยาศาสตรการ

บริการโลหิต) 
 

โครงการพัฒนาขอสอบ
ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย
และสมรรถนะวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย พ.ศ. 

2563 สภาเทคนิค
การแพทย 

1 ตค 
63 

สภาเทคนิคการแพทย การพัฒนาคลงั
ขอสอบในแตละ

รายวิชา 

สัมมนาพิเศษ เรื่อง "A 
point-of-care test to 
detect SARS-CoV-2 

from saliva" (ออนไลน) 

29 มีค 
64 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  

- Immunity to 
viral infection 
(ภ ู ม ิ ค ุ  มก ั นว ิทยา
คลินิก) 
- ไวรัสกอโรคระบบ

ทางเดินหายใจ 
(ไวรัสวิทยาและกิณ
วิทยาทางการแพทย) 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปนไป
ไปตามเกณฑ 

ประชุมวิชาการออนไลน 
“Update of COVID-19: 

Laboratory 
Perspective” (ออนไลน) 

26 พค 
64 

คณะแพทยศาสตร ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Immunity to 
viral infection 
(ภ ู ม ิ ค ุ  มก ั นว ิทยา
คลินิก) 
- ไวรัสกอโรคระบบ

ทางเดินหายใจ 
(ไวรัสวิทยาและกิณ
วิทยาทางการแพทย) 

 งานประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติครั้งที่ 18 เรื่อง 
กาวนำสงัคมวิถีชีวิตใหม

ดวยงานวิจัยและ
นวัตกรรม  

3-4 กค 
64 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน - ความสำคัญของ
งานวิจัย รูปแบบ

งานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร

การแพทย (ระเบียบ
วิธีวิจัยและชีวสถิติ

ทางการแพทย) 
3 ดร.ถิรวัฒน  

วรรณตุง 
5th Thai Society of 

Hematology Webinar 
Newly Diagnosed 
Multiple Myeloma 

2 ต.ค. 
63 
 

จัดโดย สมาคมโลหิตวิทยาแหง
ประเทศไทย ผานโปรแกรม
ออนไลน Zoom meeting   

- Multiple 
myeloma (โลหิต

วิทยาคลินิก) 

โครงการพัฒนาขอสอบ
ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพเทคนิคการแพทย
และสมรรถนะวิชาชีพ
เทคนิคการแพทย พ.ศ. 

2563 สภาเทคนิค
การแพทย 

1 ตค 
63 

สภาเทคนิคการแพทย การพัฒนาคลงั
ขอสอบในแตละ

รายวิชา 

การอบรมออนไลน เรื่อง 
Body fluid analysis  

15 มค 
64 

บริษัท Mindray - การตรวจวิเคราะห
สารน้ำในรางกาย 

(การวิเคราะห
ปสสาวะและสารน้ำ

รางกาย) 
Hematological 

Findings in COVID-19 : 
the Experience of the 

IJLH HemaTalk 
Webinar on COVID-19 

Episode 4 

25 มีค 
64 

บริษัท Mindray - โรค/ภาวะที่
สัมพันธกับความ
ผิดปกติของเกลด็
เลือด (โลหิตวิทยา

คลินิก) 

Special TSH webinar: 
All about COVID-19 

and thrombosis 

23 
เม.ย. 
64 

สมาคมโลหิตวิทยาแหง
ประเทศไทย  

- Immunity to 
viral infection 
(ภ ู ม ิ ค ุ  มก ั นว ิทยา
คลินิก) 

- โรค/ภาวะที่
สัมพันธกับความ
ผิดปกติของเกลด็
เลือด (โลหิตวิทยา

คลินิก) 
4 ผศ.ดร.ปยฉัตร  

เอวาลิน รูปงาม 
โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาองค
ความรูเรื่องแนวทางการ
ตรวจรักษาและปองกัน
การติดเช้ือเอชไอวี ป 

2563 กองโรคเอดสและ
เพศสัมพันธ (ออนไลน) 

20-21 
สค 63 

กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 

แนวทางการตรวจ
รักษาและปองกัน
การติดเช้ือเอชไอวี 

https://www.facebook.com/tsh.or.th/?__cft__%5b0%5d=AZWZPxAtcybSF97fvhdEZeY4MxjduWjCJYfsfpMsx0aNQThcNFKAEEXX21lJMSNZc7FeiIX6mckID_pphvPyNHTfHCNoR1USZwhRKMFvBx5f6LArU81vb3nmlqkGAs_RZGViKHf4MFAGFbDO9j6aN6CN0YADoyjxYN0KyH5pimicJQ&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/tsh.or.th/?__cft__%5b0%5d=AZWZPxAtcybSF97fvhdEZeY4MxjduWjCJYfsfpMsx0aNQThcNFKAEEXX21lJMSNZc7FeiIX6mckID_pphvPyNHTfHCNoR1USZwhRKMFvBx5f6LArU81vb3nmlqkGAs_RZGViKHf4MFAGFbDO9j6aN6CN0YADoyjxYN0KyH5pimicJQ&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/tsh.or.th/?__cft__%5b0%5d=AZU5sKaMaEFcc9CHXKgT28QmgU3asewR3vzWOeGWh5a3adu3QfEC-fC-U93bFB2bWlqGKqDVaVVIOr1YjDoWxGnsAICZshIr9GxJevu9P3gI0CkheO-qdqjv4nvWFskfbcrtC1LtxN1hY8uoZuxNEPX0HK8s8WNvtbqbytJutiVd8A&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/tsh.or.th/?__cft__%5b0%5d=AZU5sKaMaEFcc9CHXKgT28QmgU3asewR3vzWOeGWh5a3adu3QfEC-fC-U93bFB2bWlqGKqDVaVVIOr1YjDoWxGnsAICZshIr9GxJevu9P3gI0CkheO-qdqjv4nvWFskfbcrtC1LtxN1hY8uoZuxNEPX0HK8s8WNvtbqbytJutiVd8A&__tn__=-UC%2CP-y-R
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปนไป
ไปตามเกณฑ 

สัมมนาพิเศษ เรื่อง "A 
point-of-care test to 
detect SARS-CoV-2 

from saliva" (ออนไลน) 

29 มีค 
64 

ยคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร  

- Immunity to 
viral infection 
(ภ ู ม ิ ค ุ  มก ั นว ิทยา
คลินิก) 
- ไวรัสกอโรคระบบ

ทางเดินหายใจ 
(ไวรัสวิทยาและกิณ
วิทยาทางการแพทย) 

ประชุมวิชาการออนไลน 
“Update of COVID-19: 

Laboratory 
Perspective” (ออนไลน) 

26 พค 
64 

คณะแพทยศาสตร ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Immunity to 
viral infection 
(ภ ู ม ิ ค ุ  มก ั นว ิทยา
คลินิก) 
- ไวรัสกอโรคระบบ
ท า ง เ ด ิ น ห า ย ใ จ 
(ไวรัสวิทยาและกิณ
วิทยาทางการแพทย) 

International 
Symposium on 

Immunoassay-Based 
Diagnosis Innovations 

7-8 
ก.ค. 64 

 International federation 
of clinical chemistry  

- การตรวจทาง
หองปฏบิัติการเคมี
คลินิกและภูมิคุมกัน

วิทยาคลินิก 
5 อ.สยมภ ู

สงวนสิทธิอนันต 
โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาองค
ความรูเรื่องแนวทางการ
ตรวจรักษาและปองกัน
การติดเช้ือเอชไอวี ป 

2563 กองโรคเอดสและ
เพศสัมพันธ (ออนไลน) 

20-21 
สค 63 

กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข 

แนวทางการตรวจ
รักษาและปองกัน
การติดเช้ือเอชไอวี 

การอบรมวิชาการเคมี
คลินิก เรื่อง Update in 
Renal Disease and 

Laboratory Diagnosis 
(ออนไลน) 

2 เมย
64 

กลุมวิชาเคมีคลินิก คณะ
เทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัย

รังสิต  

- Renal Function 
and Diseases (เคมี
คลินิกทั่วไป) 

- โรคไตและการ
ตรวจทาง

หองปฏบิัติการ, การ
ตรวจตะกอน
ปสสาวะ (การ

วิเคราะหปสสาวะ
และสารน้ำรางกาย) 

งานประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาติครั้งที่ 18 เรื่อง 
กาวนำสงัคมวิถีชีวิตใหม

ดวยงานวิจัยและ
นวัตกรรม  

3-4 กค 
64 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน - ความสำคัญของ
งานวิจัย รูปแบบ

งานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร

การแพทย (ระเบียบ
วิธีวิจัยและชีวสถิติ

ทางการแพทย) 
International 

Symposium on 
Immunoassay-Based 
Diagnosis Innovations 

7-8 
ก.ค. 64 

 International federation 
of clinical chemistry  

- การตรวจทาง
หองปฏบิัติการเคมี
คลินิกและภูมิคุมกัน

วิทยาคลินิก  

สรุปผล 
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตรท่ี

ไดรับการพัฒนา 5 คน 
จำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

รวม 5 คน 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปนไป
ไปตามเกณฑ 

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

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
ว/ด/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
ปฏิบัติงาน 

1 น.ส. อารียา  
จันทรกิตติสิน 

อ บ ร ม ก า ร ใ ช  ร ะ บ บ 

Xstudi และ Xregist 
1 สค 

63 
 

สำนักวิชาการ สวนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การใชระบบลงทะเบียน 
ทะเบียนนิสิต ระบบให
คำปรึกษาและระบบการ
เรียนออนไลน 

2 น.ส.จินตนา   
ใจยง 

อ บ ร ม ก า ร ใ ช  ร ะ บ บ 
Xstudi และ Xregist 

1 สค 

63 
 

สำนักวิชาการ สวนงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การใชระบบลงทะเบียน 
ทะเบียนนิสิต ระบบให
คำปรึกษาและระบบการ
เรียนออนไลน 

3 น.ส.ดวงเนตร   
พรมเพียงชาง 

อบรมความปลอดภัยใน
ห องปฏ ิบ ัต ิ การ คณะ
เทคนิคการแพทย 

6 สค 

63 
 

คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย ใ น
หองปฏิบัติการ 

อบรม เร ื ่ อง  "ระบาด
ว ิ ท ย า ข อง เ ช ื ้ อ ไ ว รั ส 

SARS-CoV-2 ข  อ มู ล
พ้ืนฐานของไวรัสและสาย
พันธุตาง ๆ"  (ออนไลน) 

25 
มิ.ย. 

64 

ส า ข า ว ิ ช า เ ท ค นิ ค
การแพทย คณะสหเวช
ศาสตร มหาวิทยาลัย
พะเยา  
 

- Immunity to viral 
infection (ภ ู ม ิ ค ุ  ม กัน
วิทยาคลินิก) 
- ไ ว ร ั ส ก  อ โ รค ระบบ
ทางเดินหายใจ (ไวรัส
วิทยาและกิณวิทยาทาง
การแพทย) 

4 น.ส.โศรยา   
ดีคลาย 

อบรมความปลอดภัยใน
ห องปฏ ิบ ัต ิ การ คณะ
เทคนิคการแพทย 

6 สค 

63 
 

คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย ใ น
หองปฏิบัติการ 

การอบรมออนไลน Mind 
Talk  เร่ือง 
Introduction to 
Thalassemia (ออนไลน) 

11 
มิ.ย. 

64 

จัดโดย Mindray ผาน
โปรแกรมออนไลน 
Zoom meeting   

- ธาลัสซีเมีย (โลหิต
วิทยาคลินิก) 

5 นายสุวิทย   
เพ็ชรแอ 

อบรมความปลอดภัยใน
ห องปฏ ิบ ัต ิ การ คณะ
เทคนิคการแพทย 

6 สค 

63 
 

คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

ค ว า ม ป ล อ ด ภ ั ย ใ น
หองปฏิบัติการ 

ประชุมวิชาการออนไลน 
“Update of COVID-19: 
Laboratory 
Perspective” 
(ออนไลน) 

26 
พ.ค. 

64 

คณะแพทยศาสตร ศิริ
ร า ช พ ย า บ า ล 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

- Immunity to viral 
infection (ภ ู ม ิ ค ุ  ม กัน
วิทยาคลินิก) 
- ไ ว ร ั ส ก  อ โ รค ระบบ
ทางเดินหายใจ (ไวรัส
วิทยาและกิณวิทยาทาง
การแพทย) 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับ

การพัฒนา 5 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำ 

รวม 5 คน 

 
 
 
 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปนไป
ไปตามเกณฑ 

12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทาย ท้ังสิ้นจำนวน 10 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 100 
ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เทากับ 4.67 เมื่อแยกเปนรายดานไดดังนี้ 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม 

TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ ผลรวมคะแนน จำนวน ผูประเมิน 
1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 47.00 10 4.70 ดีมาก 

2 ดานความรู 47.00 10 4.70 ดีมาก 

3 ดานทักษะทางปญญา 46.00 10 4.60 ดีมาก 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

47.00 10 4.70 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

46.00 10 4.60 ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 47.00 10 4.70 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 46.66 10 4.67 ดีมาก 
 

√ 

13) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2562) ท้ังสิ้นจำนวน 18 คน มีผูตอบแบบประเมิน

จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 55.56 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เทากับ 4.27 เมื่อ
แยกเปนรายดานไดดังนี้ 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม 

TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ ผลรวมคะแนน จำนวนผูประเมิน 
1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 48.00 10 4.80 ดีมาก 

2 ดานความรู 40.36 10 4.04 ดี 

3 ดานทักษะทางปญญา 39.40 10 3.94 ดี 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

45.20 10 
4.52 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

41.40 10 
4.14 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 41.60 10 4.16 ดี 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 42.70 10 4.27 ดี 
 

√ 

14) ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยสาขาเทคนิคการแพทย เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน 
ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ มีผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตตอคุณภาพการสอนของอาจารยสาขา
เทคนิคการแพทย เฉล่ียเทากับ 4.38 

√ 

15) ระดับความพึงพอใจของนิสิตตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนสอนเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ มีผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียนสอน
เฉล่ียเทากับ 4.24 

√ 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี 15 ตัวบงช้ี 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-12 12 ตัวบงช้ี  

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-12 รอยละ 100 
จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน  15 ตัวบงช้ี 

รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี  รอยละ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ความพึงพอใจของ นิสิต ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
  1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.18 4.34 4.40 
  1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.02 4.11 4.15 

  1.3  หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.14 4.34 4.40 

  1.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรยีนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.09 4.16 4.25 
 1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.25 4.35 4.38 
 1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 3.91 4.18 4.32 
 1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.11 4.42 4.50 
  1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.13 4.24 4.35 
 1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.97 4.19 4.20 
 1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.21 4.23 4.25 

รวมผลการประเมิน 4.10 4.25 4.32 

ผลการประเมินความพึงพอใจของ อาจารย ตอกระบวนการการดำเนินงานใหมีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ  
ปการศึกษา 2563 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการ
ดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

  6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ
หลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

4.09 4.26 4.32 

  6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.29 4.50 4.52 
  6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

3.99 4.04 4.18 

  6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.36 4.56 4.64 
  6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.16 4.62 4.64 
  6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอ
และทันสมัย 

4.18 4.23 4.02 

  6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 3.85 3.46 3.88 
  6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนา
หรือทำงานรวมกัน 

4.33 4.60 4.60 

  6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.02 4.20 4.26 
  6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ 
อาจารยและนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

ND 4.15 4.58 

  6.1.11 เครื่องมือ อุปกรณสำหรับการทำงานวิจัยพื้นฐานและขั้นสูง  ND ND 3.00 
รวมผลการประเมิน 4.14 4.26 4.24 
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ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562 มีคาเฉลี่ยต่ำสุดใน
เรื่อง ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/หนังสือ แหลงเรียนรู 
ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู/ ฯลฯ ปการศึกษา 2562 มีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน 
เพียงพอ และทันสมัย ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ ไดนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการ
ดำเนินงานในเรื่องดังกลาว โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. เลขานุการหลักสูตรฯ ประสานสวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัย เพื่อจัด
อบรมการใชงานระบบ Xstudi ใหกับนิสิต รวมถึงใหนิสิตไดทดสอบระบบกอนเริ่มใชงานจริง และจัดชองทาง 
ติดตอเพื่อประสานใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอยในกรณีพบปญหาในการใชงานผาน LINE 
group ซึ่งมีผูบริหารหลกัสูตรฯ ผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ เปนผูกำกับติดตามระบบโดยใหมีการรายงานสรุปยอดการ
เขาใชระบบและปญหาทุกวัน 

2. เลขานุการหลักสูตรฯ ประสานสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งรับผิดชอบดานสัญญาณ
อินเตอรเนท ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อตรวจสอบความเร็ว ความเสถียรของสัญญาณอินเตอรเนทและการกระจาย
ของสัญญาณใหครอบคลุมพื้นที่ใชงานหลักไดแก ภายในคณะเทคนิคการแพทย หองสมุดและหอพักนิสิต โดยผล
การปรับปรุงในปการศึกษา 2563 พบวามีการเปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณอินเตอรเนทใหมใหสามารถรับและ
กระจายสัญญาณไดดีข้ึนทั่วทั้งอาคารคณะเทคนิคการแพทย รวมถึงหอพักนิสิตตามช้ันตางๆ ซึ่งนิสิตตองใชในการ
เรียนการสอนแบบออนไลนผานระบบ Xstudi ในชวงสถานการณ COVID-19  

3. ตนปการศึกษา 2563 ไดทำเรื่องของยายหนังสือ ตำราหลักสาขาเทคนิคการแพทย ทั้งหมดจากสำนัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มาไวที่ หองหนวยบริการวิชาการนิสิต คณะเทคนิคการแพทย เพื่อใหนิสิต
และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย สามารถยืมคืนไดสะดวกและสามารถดำเนินการไดดวยตนเองตลอดเวลาทำ
การ 8.00 – 18.00 น. โดยใชระบบยืมคืนที่สนับสนุนจากสวนกลาง ซึ่งจะไดพัฒนาเปนหองสมุดของหลักสูตรฯ 
ตอไป 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดนำเสนอฐานขอมูลไปยังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อ
พิจารณาเลือกฐานขอมูล ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ไดติดตอบริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรเมช่ันจำกัด เพื่อขอทดลองใช
ฐานขอมูล Scopus ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยยังไมมีการบอกรับฐานขอมูลกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพใหม แตดวย
สถานการณ COVID-19 ทำใหฐานขอมูลหลายแหงเปดใหใชงานไดเปนกรณีพิเศษ โดยเฉพาะฐานขอมูลทาง
การแพทยเพื่อประโยชนในการพัฒนา วิจัยการควบคุมและปองกันไวรัส SARS-CoV2 

5. เครื ่องมือสำหรับการทำวิจัย ซึ ่งอาจารยมีความตองการเครื่องมือประกอบดวย Real time PCR, 
Automated DNA/RNA extraction machine, Flow cytometer, Mass spectrometer, 2D-gel 
electrophoresis set ไดสรุปคุณสมบัติและราคาเบื้องตนแลว แตยังไมไดรับการเห็นชอบจากผูชวย/รองอธิการบดี
ที่กำกับ เน่ืองจากทางมหาวิทยาลัยฯ ไดวางแผนกอต้ังศูนยเครื่องมือวิจัยกลางซึ่งยังไมไดขอมูลความตองการของ
หลักสูตรทางวิทยาศาสตรสุขภาพอื่นๆ มารวมพิจารณาอยางครบถวนเพื่อพิจารณาถึงความคุมคาและประโยชนที่
จะไดรับจากการซื้อเครื่องมือดังกลาว อยางไรก็ตามทางผูบริหารหลักสูตรฯ ไดมีการติดตามเรื่องดังกลาวอยาง
ใกลชิด ซึ ่งอาจจะไดรับการพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ Real time PCR และ Automated DNA/RNA extraction 
machine กอน เมื่อคลินิกเทคนิคการแพทย ภายใน ศูนย Wellness center ณ วิทยาเขตวัชรพลไดเปดทำการ
เรียบรอยในป พ.ศ. 2564  
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557 

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

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

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

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

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

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1. ผศ.บุญพะเยาว เลาหะจินดา 
2. ผศ.วีรศักดิ ์จรภักด ี
3. ดร.ถิรวัฒน วรรณตุง 
4. ผศ.ดร. ปยฉัตร รูปงาม 
5. อ.สยมภู สงวนสิทธิอนันต 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2563 
1. ผศ.บุญพะเยาว เลาหะจินดา 
2. ผศ.วีรศักดิ ์จรภักด ี
3. ดร.ถิรวัฒน วรรณตุง 
4. ผศ.ดร. ปยฉัตร รูปงาม 
5. อ.สยมภู สงวนสิทธิอนันต 
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มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.09 4.54 4.17 4.27 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.55 4.77 4.59 4.64 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 N/A 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 2 2 2 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 2.67 2.67 2.67 2.50 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 2 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+1.85+5/3 

=3.95 
5+3.33+5/3

=4.44 
5+5+5/3 

=5 
5+5+5/3 

=5 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

1.85 3.33 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 5 5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2 2 2 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 2.98 2.81 3.33 4.00 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.50 5 5 5 

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

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 3 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.27 3.31 3.40 3.61 

 


