
 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2563 0 

 

 

 
 

 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

ประจำปีการศึกษา 2563 
(สิงหาคม 2563 – กรกฏาคม 2564) 

 
 

คณะเทคนิคการแพทย ์
มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  

 
 
 





 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2563 2 

 

คำนำ 
 

คณะเทคนิคการแพทย์ 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) รองศาสตราจารย์ สายพิณ เกษมกจิวัฒนา (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ        (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หน้า 

คำนำ   
สารบญั   
บทสรุปผูบ้ริหาร 4 
ส่วนท่ี 1    ข้อมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
ส่วนท่ี 2    ผลการประเมินคณุภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา 6 

ส่วนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหนึ ่งซึ ่งดำเนินการ  ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   
ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ 
รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ จากสภามหาวิทยาลัย และได้ผ่านความเห็นชอบหลักสูตรจากสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2555 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555แล้ว โดยคณะฯ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์เพียงหลักสูตร
เดียว และมีจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 คน จำแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 5 คน  วุฒิปริญญาเอก 
3 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 
คน ทั้งน้ีคณะมีนิสิต จำนวน 32 คน และในปีการศึกษา 2563 มีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 10 คน 

ปณิธาน คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม สามารถใช้พลังความคิด สติปัญญา เพื่อการพัฒนาตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ 

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2563 5 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2563 
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 3.61/1 3.61 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ)  
อ.ประจำคณะ 8 คน  มีวุฒิป.เอก 3 คน  

ร้อยละ 30 
3/8x100=37.50 
37.5/40x5=4.69 

4.69 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 
อ.ประจำคณะ 8 คน มีตำแหน่งวิชาการ 2 คน แบ่งเป็น  
(ผศ. 3 คน)  

ร้อยละ 60 
3/8x100=37.50 

37.50/60x5=3.13 
3.13 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ 
(ร้อยละ)  

1:6.00 2.23 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ)  
 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ)  
 

6 ข้อ 5 ข้อ 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.16 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (ข้อ) ไม่ได้ข้อ 6 

6 ข้อ 5 ข้อ 4 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวนบาทต่อคน) 
ภายใน= 400,000 บาท ภายนอก= - บาท 
รวมทั้งสิ้น = 400,000  บาท 

50,000 
400,000/8 
=50,000 

5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  
(ร้อยละ) (งานวิจัย 3 เรื่องแบ่งเป็น1.0=3)  
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก= 3 

ร้อยละ 30 
3/8x100=37.50 
37.50/30x5=5 

5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.67 
3. การบริการวิชาการ 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) ไม่ได้ข้อ 5 6 ข้อ 5 ข้อ 4 

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

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ไม่ได้ข้อ 5 7 

7 ข้อ 5 ข้อ 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 

5. การบริหาร
จัดการ  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

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

7 ข้อ 4 ข้อ 3 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร (ข้อ)   
 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 
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การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4 

รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 4.26 

 
 

คณะเทคนิคการแพทย์ กาญจนบุรี  ปีการศึกษา 2563 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น  
 - 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การจัดกิจกรรมนิสิตนอกจากจัดกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแล้ว ควรจัดกิจกรรมให้สะทอ้น
ตามผลลัพธ์ที่เกิดกับนิสิตตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่คณะกำหนด 

2. ควรพิจารณาค่า FTES ที่ถึงแม้จะได้สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเป็นไปตามเกณฑ์ แต่คณะมีนิสิตจำนวน
น้อยทำให้เกิดความเสี่ยงสูง 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น  
 - 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรประสานกับหน่วยงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาระบการติดตามงานของคณาจารย์ได้
อย่างเป็นระบบ 

2. คณะควรสนับสนุนให้คณาจารย์ไปขอรับทุนวิจัยจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
3. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทำผลงานวิจัยให้ครอบคลุมสาขาเทคนิคการแพทย์เพิ่มข้ึน และนำไปบูรณาการ

กับดา้นอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่น  
 - 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้เข้าถึงการบริการวิชาการกับชุมชน และสร้างความ
เช่ือมโยงในการบริการชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น  
 - 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ควรพิจารณางานกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ให้มีความกลมกลืนกับศาสตร์ของคณะในการจัดการเรียน
การสอน และการวิจัยให้มากขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น  
 - 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีพิจารณาทบทวนความเสี่ยงที่สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ที่ต้องควบคุมและลดความเสี่ยงที่คณะ
สามารถความคุมได้ 
 2. ควรมีการประเมินธรรมาภิบาลจากองคาพยพของอาจารย์ทั้งหมดในคณะ เพื่อให้ได้ผลในการพัฒนา
ปรับปรุงการบริหารงานของผู้บริหาร 
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ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศกึษา 2563 

คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
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.สายพิณ 
เกษมกจิวัฒนา 

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.สายพิณ เกษม
กิจวัฒนา  

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.สายพิณ 
เกษมกจิวัฒนา 

2. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ  5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร (ข้อ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2563 

ณ ห้องประชุม คณะเทคนคิการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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