
 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2563 0 
 

 

 
 

 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

ประจำปีการศึกษา 2563 
(สิงหาคม 2563 – กรกฏาคม 2564) 

 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  

 
 
 





 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2563 2 
 

คำนำ 
 

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

 

บัดน้ี คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ
รายงานนี้ต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการ
ดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย  (ประธานกรรมการ) 

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

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ      (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วทิยาเขตกาญจนบุรี  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ที่
เปิดสอนหลักสตูรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2541 ถงึปัจจุบัน มีคณะตา่งๆ 
รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้เปดิดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วทิยาเขตกาญจนบุรี และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล 
ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสตูร คือ หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสขุ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตระบบการศึกษาทางไกล และหลกัสูตรสาธารณสขุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และมีจำนวนอาจารย์
ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 29 คน จำแนก ดงัน้ี มีวฒุิปริญญาโท 15 คน   วฒุิปริญญาเอก 14 คน วฒุิปริญญาโท
และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  4 คน วฒุิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ 4 คน วุฒปิริญญาโท
และดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน และวุฒปิริญญาเอกและดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 4 คน ทัง้น้ีคณะมีนิสิต
ระดับปริญญาตรี จำนวน 481 คน ระดบัปริญญาโท จำนวน 123  คน และระดบัปริญญาเอก จำนวน 44 คน รวมทั้งสิ้นมี
นิสิต จำนวน 648 คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน 95 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 12 คน และ
ระดับปริญญาเอก จำนวน 9 คน รวมทัง้สิ้นมีนิสติสำเร็จการศึกษา จำนวน 116 คน 

ปณิธาน คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลยัเวสเทิร์นสร้างเสริมปัญญา ใฝห่าความรู้คู่คุณธรรมชี้นำสังคม
ผสมผสานการปฏบิัต ิเพื่อพฒันาสุขภาพประชาชน 

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

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

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(ค่าเฉลี่ย) 

≥3.51 
3.93+3.96+3.75+3.78+3.92/5 

=3.87 
3.87 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(ร้อยละ) อ.ประจำคณะ 29 คน  มีวุฒิป.เอก 14 
คน คิดเป็นร้อยละ (14/29x100=48.27)  

ร้อยละ 
30 

14/29x100=48.27 
48.27/40x5=5 

5 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ (ร้อยละ) อ.ประจำคณะ 29 คน มี
ตำแหน่งวิชาการ 11 คน แบ่งเป็น  
(ผศ. 6 คน, รศ. 5 คน) 

ร้อยละ 
60 

11/29x100=37.93 
37.93/60x5=3.16 

3.16 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวน
อาจารย์ประจำ (ร้อยละ)  

1:6.00 1.6.14 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 5 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.51 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ)  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(จำนวนบาทต่อคน) ภายใน= 1,377,000 บาท  
ภายนอก= 73,983 บาท รวม= 1,450,983  บาท 

50,000 
1,450,983/29 
=50,033.90 

5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและ
นักวิจัย (ร้อยละ) (งานวิจัย 31 เรื่องแบ่งเป็น 
0.2=20, 0.40=2, 0.60=5, 0.80=3, 1.0=1) 
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก= 11.2 

ร้อยละ 
30 

11.2/29x100=38.62 
38.62/30x5=5 

5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5 
3. การบริการวิชาการ 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 5 

4. การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (ข้อ)ได้ข้อ1,2,3,6   

7 ข้อ 7ข้อ 5 

5. การบริหารจัดการ  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ (ข้อ)  

7 ข้อ 5 ข้อ 4 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 5 
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การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

(องค์ประกอบ) 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 4.69 

 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  ปีการศึกษา 2563 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น:  

1. อาจารย์มีคุณวุฒปิรญิญาเอกตามสาขาวิชาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (48.28%) 

2. กิจกรรมพัฒนานสิิตมีความหลากหลายสอดคลอ้งกบับริบทของหลักสูตร 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. ควรมีการจัดกิจกรรมพฒันานิสิตได้ครอบคลมุทุกทักษะและประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพพรอ้ม

ข้อเสนอแนะมาปรับปรงุให้เห็นเป็นรปูธรรมต่อไป  

จุดท่ีควรพัฒนา:  
1. การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  

ข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมทั้งกำกับติดตามให้อาจารย์ทุกคนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (37.93%) 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น: 

1. คณะส่งเสรมิสนบัสนุนแหลง่ทุนภายในในสัดส่วนที่สงู  (50,033.90 บาท/คน) 

2. คณะมีสิง่สนับสนุนที่เอือ้ต่อการทำวิจัยฐานข้อมลูการบริหารจัดการงานวิจัย,ฐานข้อมลูเพื่อการสบืค้นข้อมลูระบบการ

ตรวจสอบความซ้ำซอ้น และมรีะบบกลไกลเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิและมาตรการดำเนนิการจนได้รบัการจดสทิธิบัตร 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. ควรส่งเสรมิสนบัสนนุให้คณาจารย์ทกุท่านตีพมิพเ์ผยแพรผ่ลงานวิจัยในวารสารทีเ่ปน็ไปตามเกณฑก์ารขอตำแหนง่

ทางวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา: 
1. คณะควรส่งเสรมิและสนบัสนุนให้อาจารย์หาแหลง่ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากองค์กรภายนอกเพิม่ขึ้น 
2. ส่งเสริมใหอ้าจารยม์ีผลงานตพีิมพเ์ผยแพร่บทความวิจัยหลากหลาย ในวารสารวิชาการ ในระดบัชาติและ

ระดับนานาชาติจำนวนมากข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่น: 

1. คณะมีการจัดทำโครงการบรกิารวิชาการแกส่ังคมตามความเช่ียวชาญของคณะอย่างต่อเนื่อง 
2. คณะมีการบริการวิชาการที่บรูณาการกับการเรียนการสอนที่ทำให้นสิิติได้มีประสบการณ์จรงิ 

แนวทางเสริมจุดเด่น 
1. คณะควรจัดทำแผนการใช้ประโยชน์จากการบรกิารวิชาการ รวมทั้งการติดตามผลความต่อเนือ่งการใช้ประโยชน์จาก

การบริการวิชาการเพือ่แสดงใหเ้ห็นถึงการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องของชุมชนหรือความเข้มแข็งอย่างยัง่ยืนของชุมชน 

จุดท่ีควรพัฒนา:  
1. การจัดทำโครงการบริการวิชาการแกส่ังคม  

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรจัดทำโครงการบรกิารวิชาการแกส่ังคมเชิงพาณิชยเ์พิ่มเติม  
2. ควรประเมินความสำเรจ็ด้านบริการวิชาการแก่สงัคมให้ครบถ้วนตามช้ีวัดและนำผลการประเมินมา

ปรับปรงุใหเ้ป็นรูปธรรม  
 
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น: 

1. คณะมีการจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมความเป็นไทยทีส่ะท้อนถึงอัตลักษณ์ของคณะวิชา 

จุดท่ีควรพัฒนา: 
1. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะควรทบทวนแนวทางการประเมินผลโครงการ และกิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และกิจกรรมทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น: 

1. ผู้บริหารและบุคคลากรให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา และกำกับติดตามการ

ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. คณะมีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพที่สนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน และการ

พัฒนาคณะที่ด ี
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จุดท่ีควรพัฒนา: 
1. ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ 
2. แผนความเสี่ยง 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพิจารณาแนวทางการปรับปรงุการดำเนินงานในตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ไมส่ามารถดำเนินการตามที่

กำหนดไว้  

2. กำหนดประเด็นความเสี่ยงที่เป็นปจัจบุัน และจัดทำแผนบรหิารความเสี่ยงให้ครอบคลุมช่วงเวลาของ
การเกิดความเสี่ยง รวมทัง้ทำให้ความเสี่ยงลดลง 

3. ควรนำผลการกำกบัติดตามการดำเนินงานระดบัหลักสูตรโดยนำผลการวิเคราะห์ FTES และการ

วิเคราะห์ความคุ้มค่า คุ้มทุนในการผลิตนิสิตแตล่ะหลักสูตรมาพิจารณาวางแผนการรับนสิิต และ

อัตรากำลงัของอาจารย ์
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2563 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  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.ยุวดี รอด
จากภัย 

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.ยุวดี รอด
จากภัย 

2. ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวนบาทต่อคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ร้อยละ) 

3 
3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) 

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

4 การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ) 

1. รศ.ดร.ยุวดี รอด
จากภัย 

2. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง  

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) 

1. ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ข้อ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2563 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตแพทย์ ชั้น 6 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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