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คำนำ 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงไดกำหนดจุดมุงหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว จึงนำเสนอ
รายงานนี้ตอคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบขอมูล และผลการ
ดำเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  (ประธานกรรมการ) 

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ      (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คำนำ   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร 1 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 1 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดท่ีควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 7 
ภาคผนวก  
 - กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 
 - คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวชิาหนึ่งซึง่ดำเนนิการ  ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี  
มหาวิทยาลยัเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   
ที่เปดสอนหลักสูตรระดบัปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ 
รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับอนุมตัิใหเปดดำเนินการสอนระดบัปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
บุรีรัมย และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล ระดบับัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร คือ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตระบบ
การศึกษาทางไกล และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต และมีจำนวนอาจารยประจำปการศึกษา 2561 จำนวน 
41 คน จำแนก ดังนี้ มีวฒุิปริญญาโท 22 คน   วุฒปิริญญาเอก 11 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  2 คน วุฒปิริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน วุฒปิริญญาโทและดำรงตำแหนงรอง
ศาสตราจารย 1 คน และวุฒปิริญญาเอกและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 4 คน ทั้งนีค้ณะมีนิสิตระดับปริญญาตรี 
จำนวน 569 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 128  คน และระดบัปริญญาเอก จำนวน 76 คน รวมทั้งสิ้นมนีิสิต จำนวน 773 
คน และมนีิสิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 62 คน ระดบัปริญญาโท จำนวน 37 คน และระดับปริญญาเอก 
จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้นมนีิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 102 คน 

ปณิธาน คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยเวสเทิรนสรางเสริมปญญา ใฝหาความรูคูคุณธรรมชี้นำสังคม
ผสมผสานการปฏิบัต ิเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน 

วิสัยทัศน   "คลงัปญญาสาธารณสุข รวมภาคีเครือขาย กาวไกลสูสากล" 
อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย เวส เทิ รน  IDWTU (Identity of Western University) คือ   Intellectual -       

เปนปญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ 
Unity - รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค , Wisdom - ชั้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี  และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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คณะสาธารณสุขศาสตร ปการศึกษา 2561 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลติบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
(คาเฉลี่ย) 

≥3.51 4.02+3.86+3.58+3.57+3.39+3.62/6 
=3.67 

3.67 

1.2 อาจารยประจำคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 
(รอยละ) อ.ประจำคณะ 25 คน  มีวุฒิป.เอก 13 
คน คิดเปนรอยละ (13/25x100=52)  

รอยละ 
30 

13/25x100=52 
52/40x5=5 

4.88 

1.3 อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทาง
วิชาการ (รอยละ) อ.ประจำคณะ 25 คน มี
ตำแหนงวิชาการ 7 คน แบงเปน (ผศ. 2 คน, รศ. 
5 คน) 

รอยละ 
60 

7/25x100=28 
28/60x5=2.33 

1.63 

1.4 จำนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาตอจำนวน
อาจารยประจำ (รอยละ) มีนิสติเรยีน 706 คน 
คา SCH(ตรี)= 10587 SCH(โท)=738 SCH(
เอก)=120 และFTES= 8.04  คะแนท่ีไดจากการ
คำนวนรอยละตามสูตร 1.11 

1:6.00 1.11 4.88 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6  

6 ขอ 6 ขอ 5 

1.6 กิจกรรมนิสติระดับปรญิญาตร ี(ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6 

6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.18 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6  

6 ขอ 6 ขอ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
(จำนวนบาทตอคน) ภายใน= 2,010,000 บาท  
ภายนอก= 40,000 บาท รวม= 2,050,000  บาท 

50,000 2,050,000  บาท/41 
=50,000 

5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและ
นักวิจัย (รอยละ) (งานวิจัย 49 เรือ่งแบงเปน 
0.2=35, 0.40=1, 0.60=3, 0.80=6, 1.0=4) 
ผลรวมถวงน้ำหนัก= 18 

รอยละ 
30 

18/41x100=43.90 
43.90/30x5=5 

5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5 
3. การบริการวิชาการ 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) ไดขอ
1,2,3,6 (ไมไดขอ 4,5) 

6 ขอ 4 ขอ 3 

4. การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (ขอ)ไดขอ1,2,3,6  (ไมไดขอ4,5,7) 

7 ขอ 4ขอ 3 

5. การบริหารจัดการ  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ
ของคณะ (ขอ) ไดขอ1,3,4,6,7 (ไมไดขอ 2,5) 

7 ขอ 5 ขอ 4 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลกัสูตร(ขอ) ได
ขอ1,2,3,4,5,6  

6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้ 4.24 
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน  
 - คณะมีการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีดี ทำใหมีผลรวมของการประเมินคุณภาพหลักสูตรท่ีดีข้ึน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- การบริการนิสิตและการจัดกิจกรรมนิสิต ควรมีการประเมินผลในเชิงคุณภาพ เพ่ือวัดผลการเรียนรูให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะ 

 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน  

- คณะมีการสนับสนุนทุนวิจัยจากทุนภายในท่ีดี 
แนวทางเสริม  

- คณาจารยควรมีการแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอกใหเพ่ิมข้ึน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- คณะควรมีการสงเสริมใหอาจารยไดตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการในฐานขอมูลวารสารวิจัย
ระดับชาติ และนานาชาติใหมากข้ึน 
 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- คณะควรมีการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนการบริการวิชาการ และนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแผนใหเหน็ผลเปนรูปธรรม 
 
องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- คณะควรมีการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของตามแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ัง
นำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนใหเห็นผลเปนรูปธรรม 

 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน  
 - คณะมีความมุงม่ันในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 
  
จุดท่ีควรพัฒนา 

- ควรมีการหาแนวปฎิบัติท่ีดีในประเด็นของการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย และดำเนินการตาม
กระบวนการของการจัดการความรู  
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การแบงตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2561 

คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

ระดับคณะ มี 5 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
องค 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉลี่ย) 

1.รศ.ดร.ยุวดี รอด
จากภัย 

2. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง 

1.2 อาจารยประจำคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) 

1.3 อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 

1.4 จำนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ (รอยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ขอ) 

1.6 กิจกรรมนิสติระดับปรญิญาตร ี(ขอ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ขอ) 1.รศ.ดร.ยุวดี รอด
จากภัย 
2. ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จำนวนบาทตอคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจยั (รอยละ) 

3 
3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) 

1. รศ.ดร.ยุวดี รอด
จากภัย 
2. ผศ.ดร.สมุาลี ราม
นัฏ 

4 การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ) 

1. รศ.ดร.ยุวดี รอด
จากภัย 

2. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง  

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) 

1. ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒิ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลกัสูตร(ขอ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทย ช้ัน 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยี่ยม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนที่เก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/        
รองอธิการบดี/คณบดี) 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยี่ยมคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศิษยปจุบนัและศิษยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวชิาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูที่เก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยี่ยม 

คณะผูประเมินและ  
ผูที่เก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลัย 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 
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คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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