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คำนำ 
 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื ่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 
บัดนี้ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเทคนิค

การแพทย์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ
รายงานนี้ต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการ
ดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย์ ดร.ถวัลย์ ฤกษ์งาม  (ประธานกรรมการ) 

2) ผศ.นาวาอากาศเอกหญิงดลฤดี โรจน์วิริยะ (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ        (กรรมการและเลขานุการ)  
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น ตั้งอยู่
เลขที่ 600 หมู่ 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ในปกีารศึกษา 2564 เปิดสอนหลกัสูตร
ระดับปรญิญาตรี 4 หลักสูตร คือ (1) หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (2) หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ระบบการศึกษาทางไกล) (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ซึ่ง 4 
หลักสูตรดงักล่าวได้จัดการเรียนการสอนมาต้ังแตป่ี 2552 เป็นระยะเวลา 12 ป ีและในปีการศึกษา 2565 มีแผน
เปิดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพิ่มเติมภายหลังจากได้รับความเห็นชอบรับรองหลกัสูตรฯ จากแพทยสภาในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ให้สามารถรับนสิิตในรุ่นแรกจำนวน 24 คน ได้ต้ังแต่ปี
การศึกษา 2565 เป็นต้นไป  
คณะแพทยศาสตร์ มีพันธกจิ 4 ด้าน คือ (1) จัดการเรียนการสอนเพื่อบัณฑิตแพทย์ บัณฑิตเทคนิคการแพทย์ 
บัณฑิตสาธารณสุขชุมชน และบัณฑิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีความรู้และทักษะปฏิบัติงานเป็นเลิศ
ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพตามมาตรฐานสากล (2) ศึกษาวิจัยเพื่อพฒันาองค์ความรู้ในวิชาชีพให้ก้าวหน้า
ทันสมัย (3) ใหบ้รกิารวิชาการด้านการแพทย์ สาธารณสุขและเทคนิคการแพทยท์ี่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและสังคม และ (4) ทำนุศิลปวัฒนธรรมธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยและปลูกจิตสำนึกด้าน
สิ่งแวดล้อม  
ในปีการศึกษา 2564 คณะแพทยศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์ประจำรวม 32 คน ซึ่งสังกัดสาขาแพทยศาสตร์ 5 คน 
สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 19 คน สาขาเทคนิคการแพทย์ 8 คน มีบุคลากรสนับสนุนจำนวน 16 คน ซึ่งสังกัดสาขา
แพทยศาสตร์ 6 คน สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 6 คน สาขาเทคนิคการแพทย์ 4 คน จำนวนนิส ิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาเขตกาญจนบุรี 11 คน และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน 92 คน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุข
ชุมชน (ระบบการศึกษาทางไกล) 396 คน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 19 คน รวมมี
นิสิตทั้งคณะฯทั้งสิ้น 518 คน วิสัยทัศน์ ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - เป็น
ปัญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
ร่วมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั ้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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คณะแพทยศาสตร ์ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย) ≥3.51 3.65/1 3.65 
1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ)  
อ.ประจำคณะ 32 คน  มีวุฒิป.เอก 11 คน  ร้อยละ 30 11/32x100=34.37 

34.37/40x5=4.30 4.30 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 
อ.ประจำคณะ 32 คน มีตำแหน่งวิชาการ 7 คน แบ่งเป็น  
(ผศ. 7 คน)  

ร้อยละ 60 7/32x100=21.87 
21.87/60x5=1.82 

1.82 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
(ร้อยละ)  1:6.00 2.23 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) ไม่ได้ข้อ 3 
 6 ข้อ 5 ข้อ 4 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ)  
 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.96 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (ข้อ)  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวนบาทต่อคน) 
ภายใน= 880,000 บาท ภายนอก= 370,485 บาท 
รวมทั้งสิ้น = 1,250,485  บาท 

50,000 1,250,485/32 
=39,077.66 3.91 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  
(ร้อยละ) (งานวิจัย 18 เรื่องแบ่งเป็น 0.2=7, 0.6=2, 0.8=3, 
1.0=6)  
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก= 11 

ร้อยละ 30 
11/32x100=34.38 

34.38/30x5=5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.64 
3. การบริการวิชาการ 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ)  6 ข้อ 5 ข้อ 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5 
4. การทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ไม่ได้ข้อ 5 7 

7 ข้อ 5 ข้อ 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 

5. การบริหาร
จัดการ  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) ไม่ได้ข้อ 2 5 6 7 ข้อ 4 ข้อ 3 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร (ข้อ)   
 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4 

รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 4.28 
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คณะแพทยศาสตร ์ ปีการศึกษา 2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด 
2. การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ยังไม่สะท้อนการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 

1. เร่งงส่งเสรมิ และสนับสนุนให้อาจารย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัยให้สามารถเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงาน
ตามระเวลาที่กำหนด เพื่อให้เป็นข้อมูลในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

2. ปรับปรุงแบบประเมินโครงการ/กิจกรรมที่วัดศักยภาพผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาให้เป็นรูปธรรม 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น  

1. คณาจารย์มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติสูง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เงินแหล่งทุนจากภายนอก 

2. การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานชาติให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณาจารย์ควรนำผลงานทางวิชาการไปต่อยอดเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 

2. คณาจารย์ควรแสวงหาทุนจากภายนอกเพื่อการสร้างผลงานทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

3. คณะวิชาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทุกสาขาวิชาไปนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และ

นานาชาติ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การปรับปรุงแผน และโครงการขาดความชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการปรับปรุงแผน และโครงการให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรทบทวนตัวช้ีวัดความสำเร็จให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การวิเคราะห์ทางการเงิน 
2. แผนการบริหารบุคคล 
3. การจัดการความรู้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. การวิเคาระห์ข้อมูลทางการเงินควรประกอบไปด้วยข้อมูลทางการเงิน และสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา

นิสิต อาจารย์ บุคลลาการ และการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต และโดยเฉพาะโอกาสในการแข่งขันกับสถาบันอื่น 

2. ควรมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร และแผนการพัฒนาบุคคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน โดยมีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลอย่างชัดเจน  

3. ควรจัดการความรู้ตามขั้นตอน โดยระบุการดำเนินการให้ชัดเจนในทุกขั้นตอน และนำแนวปฏิบัติที่ดีไป
ทดลองใช้จนเกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการเผยแพร่ในลำดับต่อไป 
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ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศกึษา 2564 

คณะเแพทยศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น   
ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย) 

1.รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์
งาม 
2. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ) 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ร้อยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ) 1.รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์
งาม 
2. ผศ.นาวาอากาศ
เอกหญิงดลฤดี โรจน์
วิริยะ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวนบาทต่อคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ร้อยละ) 

3 
3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) 

1. รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์
งาม 
2. ผศ.นาวาอากาศ
เอกหญิงดลฤดี โรจน์
วิริยะ  

4 การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ) 

1. รศ.ดร.ถวัลย์ ฤกษ์
งาม 
2. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง 

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) 

1. ผศ.นาวาอากาศ
เอกหญิงดลฤดี โรจน์
วิริยะ 
2. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ  

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร (ข้อ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2564 

ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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