
 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 0 

 

  

 

 

 
 

 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 

ประจำปีการศึกษา 2564 
(สิงหาคม 2564 – กรกฏาคม 2565) 

 

หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) 
สาขาวิชา สาธารณสุขชมุชน 

 
มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  

 
 
 





 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 2 

 

  

 

คำนำ 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (กาญจนบุรี)  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่
มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ  

 

บัดนี ้ คณะผู ้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี)  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี)  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
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2) ดร.นิพฐิพนธ์ สนิทเหลือ   (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี)มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วทิยา
เขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศกึษาเอกชน สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปดิสอนหลักสตูรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2541 ถงึ
ปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทัง้สิ้น 12 คณะวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 
3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต ศูนย์การศึกษา
นอกที่ตั้งบุรีรัมย ์ และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล ระดบับัณฑติศึกษา 3 หลักสตูร คือ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวชิาการบริหารงานสาธารณสุข หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตระบบ
การศึกษาทางไกล และหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรดษุฎีบัณฑิต และมีจำนวนอาจารย์ประจำหลกสตูรประจำปีการศึกษา 
2564 จำนวน 5 คน จำแนก ดงัน้ี มีวุฒปิริญญาโท 3 คน วฒุปิริญญาเอก 2 คน วฒุิปริญญาโทและดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์1 คน ทั้งน้ีหลักสตูรมีนิสิต จำนวน 518 คน และในปีการศึกษา 2564 มีนิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 68 คน  

ปณิธาน หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี)มหาวทิยาลยัเวสเทิร์นสร้างเสริมปญัญา ใฝห่าความรู้คู่
คุณธรรมชี้นำสังคมผสมผสานการปฏบิัต ิเพื่อพฒันาสุขภาพประชาชน 

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

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

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และ Universality –  ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (กาญจนบุรี)  
สาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปกีารศึกษา 2564 

สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้

การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ≥3.51 221.76/48=4.62 4.62 4.62 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 20 51/51x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.81 4.81 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5+1.67+5/3=3.89 3.89 3.89 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 15 2/5x100=40 
40/20x5=5 

5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 

1/5x100=20 
20/60x5=1.39 1.67 1.67 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ร้อยละ 15 

1/5x100=20 
20/20x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติ่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 3 3 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.63 3.63 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 3 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 4 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.89 3.89 
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หลักสูตร สาธารณสขุศาสตรบณัฑิต กาญจนบุร ี
สาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปกีารศึกษา 2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

 
องค์ประกอบที่  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น  

1. ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่ตอบสนองบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ของหลักสูตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 
จุดเด่น  

1. หลักสูตรมีโครงการพัฒนานิสิต ที่หลากหลายตรงตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบทุกด้าน และ
สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรพิจารณาทบทวน การกำกับติดตาม แผนการรับนิสิตใหม่ 
2. ควรนำผลการประเมินการรับ และการเตรยีมความพร้อมนิสิตมาปรับปรุงการดำเนินการโครงการเพือ่

การพัฒนา และนำมาสู่การกำหนดโครงการพัฒนานิสิตจำแนกตามรายช้ันไป 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการทำผลงานทางวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรกำกับติดตามแผนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น  

1. มีการจัดระบบการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างระบบ Online และ Onsite ที่ชัดเจน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรพิจารณาวิธีการประเมินผู้เรียนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา และกลุ่มวิชา 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดเด่น  

1. หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนที่เพียงพอต่อนิสิต 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรนำผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาจำแนก และจัดลำดับความสำคัญของสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การยกระดับผลการเรียนรู้ให้นิสิตต่อไป 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (กาญจนบุรี) สาขาวิชา สาธารณสุขชมุชน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น    
ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย 
2. ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. อ.วุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรอื
ประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,ปเอก) ผลงาน
ของนักศึกษาและผู้สำเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ไดร้ับ 
การตีพิมพ์และหรือเผยแพร ่

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนกัศึกษา 
ตังบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 

4 อาจารย์  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย ์

5 หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2564 

ณ ห้องประชุม คณะสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 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 ระดับหลักสูตร 
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ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 

ข้อมูลนิสิต 
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี

เริ่มใช้หลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2558 68 45 44 44 1 3 2 
2559  90 78 70 69 16 7 
2560    91 57 57 53 6 
2561      35 30 34 30 
2562        36 40 21 
2563          12 12 
2564            14 
รวม 68 135 213 206 193 158 92 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิต
ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ียังไม่สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ
อัตราการ

คงอยู่ 
2561 2562 2563 2564 

2558 68 37 8 5 1 51 2 75.00 2.94 
2559 90     62 9 71 7 78.89 7.78 
2560 91       51 51 6 56.04 6.59 
2561 35       1 1 30 2.86 85.71 
2562 36       0 0 21 0.00 58.33 
2563 12       0 0 12 0.00 100.00 
2564 14       0 0 14 0.00 0.00 
รวม 346 37 8 67 62 174 92 50.29 26.59 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 คุณภาพของบัณฑิต รุ่นจบปีการศึกษา 2563 

ลำดับท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 229 48 4.77 
  (2)ด้านความรู้ 221 48 4.60 
  (3)ด้านทักษะทางปัญญา 224 48 4.66 
  (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 221 48 4.60 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 211 48 4.39 
  (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 224 48 4.66 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน)   4.62 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 51 
3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 48 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 94.11 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน ร้อยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 51 56.04 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 51  
จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไม่นับรวมผูป้ระกอบอาชีพอสิระ) 

  

- ตรงสาขาทีเ่รียน 51 100 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน - - 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 
จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา - - 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - - 
รายได้เฉลี่ยของนิสิตทีส่ำเร็จการศึกษา (จำนวนเงินเฉลี่ย) 18,000 - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 51 100 

 
 
 
 

 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 16 

 

  

 

หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจำที่
มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

3.68 3.65 3.67 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้องกบัระดับ
ของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA 
ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.52 3.62 3.69 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม 
เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

3.85 3.72 3.75 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร  มี
คุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพ
กายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.81 3.80 3.85 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มี
ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

3.65 3.65 3.68 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษา
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

- - - 

รวมผลการประเมิน 3.71 3.69 3.73 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนสิติ ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจำ
ที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

3.75 3.75 3.76 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้องกับระดับ
ของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA 
ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.69 3.73 3.79 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม 
เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

3.81 3.79 3.78 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร  มี
คุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพ
กายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.84 3.82 3.85 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่
มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

3.75 3.72 3.74 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้า
ศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

- - - 

รวมผลการประเมิน 3.77 3.76 3.78 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ
ครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.14 3.95 4.12 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้
ก่อนเข้าศึกษา 

4.21 4.31 4.45 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่าง  ๆได้อย่างชัดเจนมี 

3.88 4.14 4.18 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้าง
รายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.15 4.17 4.35 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่าง  ๆในการเรียน 4.18 4.22 4.26 
    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.6 3.87 3.90 

รวมผลการประเมิน 4.02 4.11 4.21 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ
ครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.16 4.12 4.15 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้
ก่อนเข้าศึกษา 

4.29 4.30 4.39 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่าง  ๆได้อย่างชัดเจนมี 

3.88 4.0 4.12 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้าง
รายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.16 4.19 4.2 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่าง  ๆในการเรียน 4.22 4.32 4.38 
    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.76 3.95 3.97 

รวมผลการประเมิน 4.08 4.14 4.20 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนสิิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษา ปีการศึกษา 2564  ด้านการรับนิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

3.71 3.77 3.69 3.76 3.73 3.78 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

4.02 4.08 4.11 4.14 4.21 4.20 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.86 3.92 3.90 3.95 3.97 3.99 

ลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องต่าสุดในเรื่องหลักสตูรมีการคัด
กรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรยีมความพร้อมให้นิสติ ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 .คะแนน 

หลักสูตรนาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดาเนินงานในเรื่องกจิกรรมในการเตรียมความ
พร้อมให้นิสิต และนาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรงุกจิกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต โดยมีวิธีการดา
เนินงานดังนี ้

ทั้งนี้สามารถพฒันาการรับนสิิตและการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษาในประเด็นการปรบัปรุงกิจกรรม
ในการเตรียมความพรอ้มให้นสิิต โดยมผีลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี ้

1.จัดให้นสิิตพบอาจารยท์ี่ปรึกษาเพือ่สร้างความพร้อมทัง้การใช้ชีวิตผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆใหม้ากขึ้น 
การปรับตัวในการเรียนในรูปแบบออนไลน์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคระบาด 

2.ด้านการใช้ชีวิตประจาวัน โดยการติดตามทางด้านสุขภาพของนิสิตอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งการปรบัตัว
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

3.การจัดกิจกรรม/อบรม ออนไลน์ มากขึ้นเพือ่ป็น การปรบัตัวและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นิสิต (เฉพาะปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.17 4.33 4.40 
    1.2 นิสิตได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

4.17 4.17 4.20 

    1.3 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.17 4.17 4.20 
    1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อช่วย
ให้นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.33 4.33 4.00 

    1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์
อ่ืนๆ แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.17 4.33 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.20 4.27 4.28 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
(เฉพาะปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.73 4.74 4.68 
    1.2 นิสิตได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

4.65 4.66 4.60 

    1.3 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.42 4.44 4.52 
    1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อช่วย
ให้นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.68 4.68 4.65 

    1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์
อ่ืนๆ แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.53 4.55 4.65 

รวมผลการประเมิน 4.59 4.61 4.62 

 
 
 
 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 20 

 

  

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรี ปี
การศึกษา 2564 ดา้นระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแกน่ิสิตปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวน 
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิส ิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.50 4.50 4.40 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.50 4.50 4.60 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.33 4.50 4.60 
    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.50 4.67 4.40 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที ่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ     ความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

4.33 4.33 4.40 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.33 4.33 4.60 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.50 4.50 4.60 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.50 4.50 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.44 4.52 4.53 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2564 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสติปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวน 
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิส ิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.06 4.11 4.16 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.31 4.36 4.39 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.23 4.27 4.35 
    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.15 4.20 4.24 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ
ด้านอ่ืนๆ 

4.25 4.27 4.27 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.02 4.08 4.10 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.50 4.39 4.42 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.21 4.29 4.23 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.25 4.27 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานสิิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.33 4.17 4.20 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

4.50 4.67 4.60 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.50 4.50 4.60 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.50 4.50 4.40 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

4.50 4.50 4.60 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.17 4.33 4.60 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.50 4.50 4.40 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.33 4.33 4.20 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.17 4.17 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.39 4.41 4.44 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.07 4.14 4.10 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

4.32 4.36 4.42 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.15 4.22 4.29 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.25 4.28 4.35 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

4.10 4.17 4.27 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.26 4.34 4.24 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.14 4.18 4.18 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.12 4.25 4.18 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.10 4.25 4.23 

รวมผลการประเมิน 4.16 4.24 4.25 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์นสิิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและ
ต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและดา้นการ
เสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
แก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตศึกษา) 

4.44 4.21 4.52 4.25 4.62 4.27 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.39 4.16 4.41 4.24 4.44 4.25 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.42 4.19 4.47 4.25 4.53 4.26 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต

ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
เรื่อง ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คะแนน และมีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดในเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อช่วยให้นิสิตเรียนจบ
ตามเวลาของหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 
2563 ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมที่สนองความต้องการของนิสิต การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเปิดโอกาสให้
นิสิตมีอิสระในการจดักิจกรรมนิสติโดยการสนับสนุนของสถาบัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสดุ
ในเรื่อง มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนด้านการส่งเสริมและพฒันา
นิสิต ที่ได้มีค่าเฉลี่ยของอาจารย์เท่ากับ 4.53 คะแนน ของนิสิตค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 
การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที ่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จ
การศึกษาช้า ฯลฯ) ค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 4.10 คะแนน 
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง  มีการจัดการความเสี่ยง
ด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) และนำผล
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องมีการจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความ
เสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ)  โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. หลักสูตรได้ประชุมและวางแผนตอนต้นปีการศึกษาเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำรายวิชา ได้สำรวจแผนการเรียน ผลการเรียน ของนิสิตทุกชั้นปีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตช้ันปีสุดท้ายหรือนิสิตกลุ่มที่เทียบโอนรายวิชาที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ว่ามีรายวิชา
ใดที่ยังติดปัญหา หากเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้อย่างทันเวลาหากต้องมีการเพิ่มถอนรายวิชาหรือลงวิชาเพิ่มเติม 

2. หลักสูตรได้มีการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำรายวิชาเพื่อให้อาจารย์นั้นได้ติดต่อกับ
นิสิตเพื่อสอบถามปัญหาการเรียนว่านิสิตที่ท่านดูและอยู่นั้นเป็นอย่างไร  

3. หลักสูตรได้เพิ่มช่องทางให้อาจารย์ได้พูดคุยกับนิสิตและสามารถสนทนาสื่อสารกันได้ในระหว่างเรียนไม่
ว่าจะเป็นการเข้าปรึกษาได้กับอาจารย์โดยตรงที่ห้องพักอาจารย์หรือโทรศัพท์ และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น
ประกอบด้วย Application line, Facebook หรืออีเมลล์  

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพนิส ิตและด้านการเสริมสร้างทักษะการเร ียนร ู ้ในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นการสนับสนุน
ทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที ่ม ีโอกาสทางการศึกษา และประเด็น การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน
ภายในประเทศและต่างประเทศ   โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
 1. นิสิตของหลักสูตรยังได้รับคัดเลือกให้ได้ทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับนิสิตที่มีผลการเรียนดี 
ความประพฤติดี ฐานะยากจนและศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ หรือสาขาวิชาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
 2. นิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ยังได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 5 ทุน จากทั้งหมด 60 ทุน 
รวมมหาวิทยาลัยมากว่า 10 มหาวิทยาลัยได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ กิ จกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (3.2-17) เป็นกิจกรรมที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการ
ทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จัดข้ึนเพื่อเสริมสรา้งทักษะต่างๆใหก้ับนสิติ 
และยังเป็นการอบรมตามกฎหมายกำหนดเพื่อใหน้ิสิตมีความรูแ้ละทักษะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานในที่อับอากาศ 
ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติภาคสนาม ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอนามัย
ในการทำงานเพื่อสร้างสังคมความปลอดภัยในการทำงานในอนาคตได้ 
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ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
1. ตารางข้อมูลนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้
หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2558 68 45 44 44 1 3 2 
2559  90 78 70 69 16 7 
2560   91 57 57 53 6 
2561    35 30 34 30 
2562     36 40 21 
2563      12 12 
2564       14 

รวม 68 135 213 206 193 158 92 
 
2.  อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จำนวนนิสิตต้นปีการศึกษา จำนวนนิสิตสิ้นสุดปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ) จำนวนท่ีหายไป 
2558 68 53 77.94 15 
2559 90 78 86.67 12 
2560 91 57 62.64 34 
2561 35 31 88.57 4 
2562 36 21 58.33 15 
2563 12 12 100.00 0 
2564 14 14 100.00 0 
รวม 346 266 76.88 80 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.50 4.33 4.40 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.33 3.83 4.00 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.00 4.00 4.00 
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.00 4.00 4.20 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.00 4.00 4.20 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.00 4.00 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.14 4.03 4.13 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.64 4.64 4.61 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.44 4.46 4.48 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.26 4.31 4.39 
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.31 4.34 4.32 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.24 4.24 4.27 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.31 4.33 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.39 4.41 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรยีนของนิสติ ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.67 4.00 4.40 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.67 4.00 4.20 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.33 4.00 4.20 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

4.50 4.33 4.40 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.50 4.17 4.20 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.33 4.00 3.80 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.33 3.83 4.00 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.33 4.33 4.20 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.33 4.00 4.00 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.50 4.33 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.45 4.10 4.12 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสติ ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกดิกับนสิติ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 3.92 4.19 4.26 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.04 4.16 4.13 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.06 4.19 4.26 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

4.10 4.20 4.23 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.22 3.98 4.06 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.91 3.86 3.92 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.94 3.79 3.71 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.90 3.82 4.06 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.98 3.97 4.00 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.02 4.08 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.01 4.02 4.07 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อผลท่ีเกิดกบันิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน และกระบวนการการคง
อยู่ การสำเรจ็การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อรอ้งเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564   
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนตา่งๆ และ ด้านผลท่ีเกิดกบันสิิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.3.1 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ  
(IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) 

4.14 4.37 4.03 4.39 4.13 4.41 

3.3.2 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต  
(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ 
การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

4.45 4.01 4.10 4.02 4.12 4.07 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.30 4.19 4.07 4.21 4.13 4.24 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียน ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องมีช่องทาง
ในการร้องเรียนหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ความกระตือรือร้นในการ
จัดการข้อร้องเรียน ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน และผลการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องมีช่องทางใน
การร้องเรียนหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรือ่งกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรยีน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตในเรื่องกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องมีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรและความ
พึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดใน
เรื่องความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรบัปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ความรวดเร็วในการจัดการ
ข้อร้องเรียน ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน และนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อ
ร้องเรียน คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. เร่งดำเนินการในเรื่องความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อ
ร้องเรียน ซึ่งทางหลักสูตรไดม้ีการติดตามการเรื่องเรียนนิสิตเป็นประจำทุกเดือน  

2. นำปัญหาของนิสิตที่ส่งเข้ามาในแต่ละช่องทางเข้าสู่วาระการประชุมในทุกครั้ง  
ทั้งนี้สามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ

ร้องเรียนของนิสิตในประเด็น มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทางโดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1. มีการพัฒนากระบวนการประเมนิผลการจดัการข้อร้องเรยีน รวมไปถึงมีการปรับปรุงระบบและกลไกใน

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
2. มีช่องทางในการจัดข้อร้องเรียนหลาหลายช่องทาง พร้อมทั้งง่ายและสะดวกในการติดต่อประสานงาน 

มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนิสติที่หลากหลาย เช่น Line, Facebook, E-Mail, โทรศัพท์, Chat 
room, FAQ และ Web board 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนสิิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษา ปีการศึกษา 2564  ด้านการรับนิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

3.71 3.77 3.69 3.76 3.73 3.78 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

4.02 4.08 4.11 4.14 4.21 4.20 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.86 3.92 3.90 3.95 3.97 3.99 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์นสิิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบณัฑิตศึกษาและต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 
2564 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและดา้นการ
เสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.44 4.21 4.52 4.25 4.53 4.28 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต) 

4.39 4.16 4.41 4.24 4.44 4.25 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.42 4.19 4.47 4.25 4.49 4.27 
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หมวดท่ี 4 อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564  
ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตร 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.67 4.83 4.80 

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  4.50 4.67 4.60 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตร
สามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.50 4.50 4.60 

    4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจำนวนที่
ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.33 4.33 4.33 

รวมผลการประเมิน 4.50 4.58 4.58 

 
จากผลการดำเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 สาธารณสุขศาสตร์ จึง

ได้มีการประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลกัสตูร
ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในปีการศึกษาที่ 2564 มีค่าความพึงพอใจสูงที่สุดเฉลี ่ย 4.80 ในขณะที่ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และ
ประสบการณ์ ในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ในปกีารศึกษาที่ 2564 มีค่า
ความพึงพอใจต่ำสุดเฉลี่ย 4.33  ซึ่งคงที่เช่นเดียวกับในปกีารศึกษาที่ 2563 และ 2562 โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรตลอดทั้งปีการศึกษาอยู่ที่ 4.58 อยู่ในระดบัดี
มาก  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการบริหารอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.33 4.00 4.10 

    4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะ
ยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบรหิาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.83 4.83 4.83 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คง
อยู่กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.17 4.33 4.31 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.17 4.33 4.40 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์    ขาด
แคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหาร   ความเสี่ยง ด้าน
จรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.67 4.83 4.83 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.83 4.83 4.85 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 4.50 4.67 4.67 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.17 4.00 4.11 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.67 4.83 4.83 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 4.00 4.17 4.00 
    4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4.00 4.17 4.17 

รวมผลการประเมิน 4.39 4.45 4.46 

จากผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารอาจารย์ ในปีการศึกษาที่ 2564 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อระบบการบริหารอาจารย์ของหลักสูตร พบว่า ในปีการศึกษาที่ 2564  ความพึงพอใจต่อระบบในการ
เลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน มีค่าระดับความพึงพอใจน้อยที ่ส ุด คือ 4.00 จึงนำเข้าประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีมติให้มีการทำแผนกลยุทธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
พ.ศ. 2560-2564 และแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบร่วมกัน 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ
ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบ
การบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.33 4.50 4.55 

    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และ  มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.67 4.67 4.67 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเน่ือง 

4.33 4.50 4.53 

    4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.50 4.67 4.67 

    4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.67 4.83 4.81 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

4.17 4.33 4.33 

    4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์
สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.33 4.50 4.48 

    4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่า
กำลังคนในหลักสูตรปร ิญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที ่ต ้องเน้นทักษะ
ความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

4.17 4.33 4.33 

รวมผลการประเมิน 4.40 4.54 4.55 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2564 ดา้นการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่) 

4.50 4.58 4.58 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4.39 4.45 4.46 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.40 4.54 4.55 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.43 4.52 4.53 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์  ในเรื ่องกระบวนการด้านระบบการรับและแต่งตั ้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร, ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.46 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย์ 
และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรงุเรื่อง ระบบในการเลิกจา้งและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังนี้ 

1. มีการกำหนดภาระงานโดยคำนึงถึงความชำนาญของอาจารย์  
2. มีการกำหนดและปรับปรุงแผนระยะเวลาจ้างที่สอดคล้อมกับภาระงานของอาจารย์ 

 ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตรและด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ในประเด็น ระบบในการเลิกจ้าง
และการเกษียณอายุอย่างชัดเจน โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีกำลังใจและความมุ ่งมั ่นในการทำงานและพัฒนาองค์กรให้มีพัฒนาการ
เพิ่มข้ึนทุกปี 

จากผลการดำเนินงานขององค์ประกอบที่ 4.1 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของหลักส ูตร  

ประกอบด้วยระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ พบว่า ผลสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์
ของหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 4.53 ระดับความพึงพอใจมาก  

ในปีการศึกษา 2564 มีการประชุมสรปุผลการดำเนินงาน และผลการประเมินระบบการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ 
การกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ตั้งแต่การเข้าร่วมการอบรมในโครงการที่จัดขึ้นทั้งภายนอกและภายในองค์กร 
รวมถึงจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์ และจำนวนของอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมให้อาจารย์
ประจำหลักสูตรเรียนต่อในระดับปริญญาเอก นำมาวางแผนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปี 2565 โดยการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีและแผนพัฒนารายบุคคล  และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของอาจารย์ให้ครอบคลุมทั้งทางด้านวิชาการ เน้นไปที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในด้าน
งานวิจัย มีการวางแผนการอบรมให้อาจารย์มีแนวทางในการขอทุนทำวิจัยจากหน่วยงานภายนอก และตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมและเร่งรัดการขอตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งการ
วางแผนระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2565 นั้น เป็นการให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนา
อาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะ
ความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน  
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 

ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 5  คน มีวุฒิปริญญาโทจำนวน 3 
คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 คน  และมีผลงานวิชาการของอาจารย์ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น จำนวน 
1 เรื่อง 
(ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก   

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน - 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 3 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 2 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 60 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
2 

X 100 =       40 
5 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
40 

X 5 = 10 
20 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

 ร้อยละ 20 ร้อยละ 40 x 5 ร้อยละ 20 
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(ตัวบ่งชี้ 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ  
จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย์ คน - 
รองศาสตราจารย์ คน - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน 4 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 100 
รวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) ร้อยละ 1 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 20 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
1 

X 100 =  20 
5 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
20 

X 5 =  1.67 
60 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 16.67 x 1.39 ร้อยละ 60 
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(ตัวบ่งชี้ 4.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย ์
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที ่ต ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 - - 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
- - ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
- - ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
- - ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

- - ตารางที่ 4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

- - ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 
ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
- - ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั ่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

- - ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

- - ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80 - - 
ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
- - ตารางที่ 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข ้อม ูลระด ับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.  หร ือระเบ ียบ

1.00 1 1.00 
ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ค่า
น้ำหนัก 

จำนวน 
ผลรวมถ่วง

น้ำหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระด ับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.  หร ือระเบ ียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 - - 

ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที ่ได้รับการประเมินผ่านการประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
- - ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00 - - ตารางที่ 4.2.5 
5.6 ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

1.00 
- - ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
- - ตารางที่ 4.2.5 

5.8 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00 - - 
ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
- - ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 
- - ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 
- - ตารางที่ 4.2.6 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5  
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด 1  

จำนวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด - 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1.00 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 20 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - 
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร - 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร - 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีตีพิมพ์เผยแพร่  

ท่ี ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
แหล่งท่ีเผยแพร่

ผลงานวิจัย 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร ่

ค่า
น้ำหนัก 

1 ดร.ศิริกัญญา  ฤทธ์ิแปลก - - - - 
2 ผศ. สมศรี ประเสริฐวงษ์ - - - - 
3 อาจารย์พงศ ธร แสงชูติ Age, Sex, Population 

Density and COVID-1 9 
Pandemic in Thailand: A 
Nationwide Descriptive 

Journal of Health 
Science and Medical 
Research Published 
online 3  September 
2 0 2 1 , doi: 
10.31584/jhsmr.2021836 

2565 1.00 

4 อาจารย์นพ.กฤษณะพงษ   
ห วงกิจ 

- - - - 

5 อาจารย์ ดร. พญ.นุสรี  
ศิริพัฒน์ 

- - - - 

สูตรการคำนวณ  
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

= 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
1.00 

X 100 =       20 
5 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
20 

X 5 =      5 
20 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 √ 5 ร้อยละ 20 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร  
ปีการศึกษา 2562 

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

ปีการศึกษา 2563 

ชื่อ-นามสกุล อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2564 
1 อาจารย์วรรณภา  เนาวราช ดร.นริศรา  กุลปรีชานันท์  ดร.ศิริกัญญา  ฤทธ์ิแปลก 
2 อาจารย์จตุรวิทย์  บุญพิทักษ์ อาจารย์ศรายุทธ  ผาสุข ผศ. สมศรี ประเสริฐวงษ์ 
3 อาจารย์ศรายุทธ  ผาสุข อาจารย์จตุรวิทย์  บุญพิทักษ์ อาจารย์พงศ ธร แสงชูติ 
4 อาจารย์ ดร.ธนวรรธน์  อ่ิมสมบูรณ์ อาจารย์เสาวรส  พัวพลเทพ อาจารย์นพ.กฤษณะพงษ  ห วง

กิจ 
5 ผศ.สมศรี  ประเสริฐวงษ์ ผศ.สมศรี ประเสริฐวงษ์ อาจารย์ ดร. พญ.นุสรี ศิริพัฒน์ 
6 อาจารย์วุชธิตา  คงดี อาจารย์ ขนิษฐา  วงษ์ศรีเมือง - 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2564  
ด้านผลท่ีเกิดกับอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และความพึงพอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

     4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.17 4.00 4.20 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

4.51 4.50 4.50 

     4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.33 4.50 4.50 
     4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

4.67 4.67 4.68 

รวมผลการประเมิน 4.42 4.42 4.47 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู่

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ที ่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดเท่ากับ 4.20 คะแนนในเรื่อง อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งถึงแม้ว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลกัสตูร แต่หลักสูตรก็ยังคงสามารถบรหิารจดัการให้มีอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรมี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.68 
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หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่อง  อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื ่อง อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. มีการกำหนดภาระงานโดยคำนึงถึงความชำนาญของอาจารย์  
2. มีการมอบขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ นำสื่อเสียงสู่องค์กร ทั้งนี้สามารถพัฒนา

ด้านการบริหารหลักสูตรและด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ในประเด็น อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความสามัคคีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีพัฒนาการเพิ่มข้ึนทุกปี 
4.3.3 การดำเนินการมีผลท่ีดีขึ้น ได้แก่ 

การดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการพัฒนาจากปีการศึกษาที่ผ่านมาส่งผลให้การ
ดำเนินการ ได้แก่ 

- ความพึงพอใจของอาจารย์เกี่ยวกับด้านการบริหารหลักสูตร โดยทำการสำรวจ 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา 

และมีความพึงพอใจของอาจารย์ทุกตัวบ่งชี้มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 

2562 ปี 2563 และ ปี 2564 จาก 4.55, 4.63 เป็น 4.67 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับดีและมีแนวโน้ม

เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

- ด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ ผลการประเมินความพึงพอใจ เมื่อพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี

คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสตูรซึง่ทางผูร้ับผิดชอบ

ได้นำผลนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะที่ประชุมมีมติ ให้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์

ประจำหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 มีคะแนนเฉลี่ยสูงข้ึน  เป็น 4.68 อยู่ในระดับดีมาก 

- ด้านงานวิจัย สาขาสาธารณสุขศาสตร์มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้ทำการวิจัย อย่างน้อย

ท่านละ 1 เรื่องต่อปีการศึกษา และยังเป็นงานวิจัยที่สามารถนำมาบูรณาการกับด้านการเรียนการ

สอนของนิส ิต และโครงการบริการวิชาการ ตามพันธกิจทั ้ง 4 ด้าน ของอาจารย์ในระดับ

สถาบันอุดมศึกษาคณาจารย์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชน ทั้งด้านอาชีวอนา

มัยฯ ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่น ๆ โดยได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอด

ความรู้แก่สาธารณะ การออกบริการวิชาการเพื่อตรวจวัดในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรมทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน (4.3-04)  
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4.3.4 มีผลการดำเนินการที่โดดเด่นในเรื ่องการบริการวิชาการกับภายนอกและมีการจดลิขสิทธิ ์งานวิจัย 
เทียบเคียงได้กับสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน 

 - จัดแสดงนิทรรศการเผยแพรผ่ลงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ จงัหวัด สุพรรณบุรี โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพเป็นหน่วยปฏิบัตกิารส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัฒกรรม 

-  มีการดำเนินการจดลิขสทิธ์ิงานวิจัย เรื่อง การประเมินการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนตำบลบ้านยาง จงัหวัดบรุีรมัย ์
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความกา้วหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ ปีการศึกษา 2564ดา้นสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที ่ช่วยสร้าง
โอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 4.17 4.33 4.40 

    5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  
มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 4.33 4.50 4.60 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนร ู ้ท ี ่ช ัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 4.50 4.67 4.70 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมี
เน้ือหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็น
จุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้ 

4.17 4.33 4.40 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 4.33 4.50 4.60 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 4.33 4.50 4.60 

    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา
ครบถ้วน 4.33 4.50 4.60 

    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ใน
การเรียนวิชาต่อยอด 4.33 4.50 4.60 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตาม
เวลาที่กำหนดในหลักสูตร 4.17 4.33 4.40 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.09 4.17 4.20 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมาย
การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.67 4.83 4.80 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.1.12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระ
ของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนิสิต
ออกสู่โลกแห่งการดำรงชีวิต 

4.17 4.33 4.40 

    5.1.13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้อง
มีการเรียนในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 4.17 4.33 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.29 4.45 4.52 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆที่ได้มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คะแนน และมี
ค่าเฉลี ่ยต่ำสุดในเรื ่องการเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที ่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการเปิดรายวิชาเลือกสนอง
ความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการปรับเนื้อหาให้ทันเหตุการณ์ปจัจบุนั
อยู่เสมอ และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องเนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามี การปรับปรุงให้
ทันสมัยตลอดเวลาโดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื ่อง การจัดการเนื้อหาในรายวิชาที่เปิดสอนในชั ้นปี
การศึกษาต่างๆ เพื่อเช่ือมโยงสาระสำคัญของการสอน 

2. อาจารย์จัดทำสื่อการสอนที่สามารถให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกช้ันเรียน 
3. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเพิ่มเติมในรูปแบบ

ออนไลน์ 
4. มีการปรับปรุงในรายละเอียดเนื้อหาในบทเรียนให้เปน็ปัจจุบนั โดยเฉพาะการอัพเดตกฎหมาย

ที่ออกมาใหม่ หลักการวิธีการตรวจทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นต้น  
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นการเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการ

ของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ให้นิสิตได้เรียนโดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
  1. มีการปรับปรุงในรายละเอียดเนื้อหาในบทเรียนให้เป็นปัจจุบัน และเปิดรายวิชาใหม่ ในรอบ
การครบรอบปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2565 
  2. นิสิตสามารถเรียนรู้จากสื่อการสอนทีพ่ัฒนาข้ึนมาให้ได้ศึกษานอกเวลาเรียน ที่เป็นสื่อการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ 
  3. นิสิตสามารถควบคุมการเรียนรู้ของตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการกำหนดผูส้อน/ ฯลฯ ปีการศึกษา 2564 
ด้านการวางระบบผูส้อน เฉพาะระดบัปริญญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    5.2.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่
สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

4.33 4.50 4.60 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้ มี
โอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่
ละหลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

4.17 4.33 4.40 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารย์ให้
ทันสมัยในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.50 4.67 4.80 

    5.2.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ .4) 
ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.50 4.67 4.80 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจาก
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน /
อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4.33 4.50 4.60 

    5.2.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และ
การปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

4.33 4.50 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.36 4.53 4.63 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2564 ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน เฉพาะระดับปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.33 4.33 4.40 
    5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.33 4.50 4.60 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 4.33 4.50 4.60 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่
จำเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.17 4.33 4.40 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์
การเรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.00 4.17 4.20 

    5.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ 
ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการ
หลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online 
learning) 

4.67 4.67 4.80 

    5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้าน
การหางานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 4.33 4.50 4.60 

    5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 4.33 4.67 4.80 

    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.67 4.83 5.00 
    5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มี
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.50 4.67 4.80 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย ์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสร ิมพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

4.33 4.50 4.60 

    5.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.33 4.50 4.60 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.33 4.50 4.60 
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิ่มเติม (     
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 4.67 4.83 5.00 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต  4.17 4.33 4.40 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอน
และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

4.33 4.50 4.60 

    5.2.17 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิต
สนใน (ถ้ามี) 

4.50 4.67 4.80 

    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงาน (senior project) ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 4.33 4.50 4.60 

    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นิสิตเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 4.33 4.50 4.60 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมี
ส่วนร่วมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 4.50 4.67 4.80 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.52 4.64 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
ปีการศึกษา 2564 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  4.36 4.53 4.63 
5.2.2  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.37 4.52 4.64 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.37 4.53 4.64 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปีการศึกษา 2564 ดา้นการประเมนิผู้เรียน เฉพาะระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 4.20 4.40 4.60 
    5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.00 4.20 4.40 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า 
การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.20 4.40 4.80 

    5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

4.00 4.20 4.40 

    5.3.5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
นิสิต (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบ
หรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

4.40 4.60 4.80 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

4.60 4.60 4.60 

    5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรด
ชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือ
ที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่
แท้จริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.40 4.60 4.80 

    5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.40 4.40 4.60 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

4.00 4.20 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.24 4.40 4.60 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื ่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 

 1. ข้อ 5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาท ฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

2. ข้อ 5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมนินิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

3. ข้อ 5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอยีดใน มคอ.5 มคอ.
6 และมคอ.7 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง เรื่อง การกำหนดน้ำหนัก
ขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรือ่ง
เรื่อง การกำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกบัจุดเน้นของรายวิชา โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ดังนี้ 

1. ทุกรายวิชา ทบทวน Curriculum Mapping เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบวงรอบการ
ใช้หลักสูตร 

2. จัดเวทีวิพากย์การกำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบการประเมิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการประเมินผู ้เรียนในประเด็น การกำหนดจุดเน้นของรายวิชา โดยมีผลการ

ดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564) มี

การปรับปรุง ประเด็นมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านให้สอดคล้องกับ ผลการประเมินการใช้หลักสูตร 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564)  มี

การปรับปรุง Curriculum Mapping ในทุกรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1 )อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลกัสูตร  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน ....10..... ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการ
ประชุม.......10...... ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 
 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คร้ังที่/วันที่ประชุม 
จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 
ร้อยละ 

1.ดร.ศริิกัญญา  ฤทธ์ิ
แปลก 

2.ผศ. สมศรี ประเสริฐ
วงษ์ 
3.อาจารย์พงศ ธร 
แสงชูต ิ

4.อาจารย์นพ.กฤษณะ
พงษ  ห วงกิจ 

5.อาจารย์ ดร. พญ.นุสรี 
ศิริพฒัน ์

1 (27/08/64)  5 คน 100 
2 (24/09/63) 5 คน 100 
3 (29/10/63) 5 คน 100 
4 (26/11/64) 5 คน 100 
5 (28/01/65) 5 คน 100 
6 (25/02/65) 5 คน 100 
7 (25/03/65) 5 คน 100 
8 (27/05/65) 5 คน 100 
9 (24/06/65) 5 คน 100 
10 (29/07/65) 5 คน 100 

เฉลี่ยร้อยละ 100 

 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 1 
(1.1-1.3)   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      

             หลักสูตรใหม่            

             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2554 โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบใน
การประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2563 เม่ือวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563     

 เล่มหลักสูตรที่มี 
การประทับตรา
ยางจาก สกอ. 
(5.4-02) 
 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 49 

 

  

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

      - สภาการสาธารณสุขชุมชน ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการสภาการ
สาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 55 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 40 วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 15 วิชา   
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 3.1 

 มคอ.3 และ 
มคอ.4 ทุกวิชา ปี
การศึกษา 2562   

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน 15 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 
2.  หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
   2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 7 วิชา   
 ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดทุกชั้นปี และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 4 (4.1)   

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  มีการจัดทำ มคอ.7  
ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 5 
(5.1)   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่า
นิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู ้ (learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2  โดยมี
รายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้ งสิ้น 
15 วิชา จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2564 จำนวน 52 วิชา คิดเป็นร้อยละ 28.85 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ตามแบบฟอร์ม 
5.4.6) 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 6 
(5.4.6)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

 
 
 
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
1. ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและวิธีการประเมิน 
รายวิชาที่มี การปรับปรุง Curriculum Mapping ตามข้อเสนอแนะใน มคอ.7 ในปีการศึกษา 2563 เพื่อ
ใช้ในการเรียนการสอน ปี 2564  และยังได้มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ Curriculum Mapping ทุกรายวิชา เพื่อการดำเนินการในหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.
5 และ มคอ.6 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 7 
(5.4.7)   

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มีการรับอาจารย์ใหม่ 2 คน คือ อาจารย์
นพ.กฤษณะพงษ  ห วงกิจ และ อาจารย์ ดร. พญ.นุสรี ศิริพัฒน์ ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผน 
ระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารย์ใหม่ และ
อาจารย์ใหม่ได้เข้ารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนา
อาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้มีการจัดให้มีอาจารย์  พี่เลี้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและ
มีการติดตาม ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนของอาจารย์ใหม่หลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 8 
(5.4.8.1-5.4.8.2)   

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา......5.............คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือ

หัวข้อ 
ที่รับการพัฒนา 

วัน/เดือน/ปี จัดโดย 
หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
การเรียนการสอน 

1 ดร.ศิริกัญญา  
ฤทธ์ิแปลก 
  

1.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 20 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
 
 
2.อบรมการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ การวิเคราะห์อภิ
มาน meta-analysis, 
systematic review และ
แนวทางการเผยแพร่
ผลงาน 
 

25-26 
มิ.ย.65 

 
 
 
 
 

29 ม.ค..
65 

 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ เวส
เทิร์น 

 
 
 

นำเสนอ
งานวิจัยและ
นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

นำมา
ประยุกต์ใช้

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 9 
(5.4.9)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

3.โครงการ 
อบรม จริยธรรม
วิจัยในมนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.การออกแบบ
และการสร้าง
เครื่องมือ
สำหรับการวัด
และประเมินผล
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

9 เม.ย.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-29 

เมษายน 
2565 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ
แพทยศาสตร์
ศิริราช
พยาบาล 

 

สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

 

นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

 
 
 
 

1. เข้าใจ
หลักการและ
เกณฑ์การ
พิจารณาด้าน
จริยธรรมการ
วิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์การ
ประเมินความ
เสี่ยงและ 
คุณประโยชน์
ท่ีอาสาสมัคร
ใน
โครงการวิจัย
จะได้รับ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

กระบวนการ
ขอความ
ยินยอม
ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยประเด็น 
พิจารณาด้าน
จริยธรรม 

2. เข้าใจการ
ปฏิบัติในการ
ทำวิจัยให้
สอดคล้องกับ 
GCP ซึ่งเป็น
หลักปฏิบัติ
มาตรฐานสาก
ล 

 

เรียนรู้
หลักการและ
แนวคิดสำคัญ
เกี่ยวกับการ
วัด โครงสร้าง
การวัด และ
การตรวจสอบ
เครื่องมือ
ทางการศึกษา 
ออกแบบ
เครื่องมือท่ีใช้
ในการวัดและ
ประเมินผล
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ทางการศึกษา 
(ความรู้ 
ทักษะ เจต
คติ) และ
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
เครื่องมือท่ีใช้
ในการวัดและ
ประเมินผล
ทางการศึกษา
ได ้

2 ผศ. สมศรี 
ประเสริฐวงษ์ 
 

1.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 20 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
 
 
2.อบรมการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ การวิเคราะห์อภิ
มาน meta-analysis, 
systematic review และ
แนวทางการเผยแพร่
ผลงาน 
 

3.โครงการ 
อบรม จริยธรรม
วิจัยในมนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 
 

25-26 
มิ.ย.65 

 
 
 
 
 

29 ม.ค..
65 

 
 
 
 
 
 
 

9 เม.ย.65 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ เวส
เทิร์น 

 
 
 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

นำเสนอ
งานวิจัยและ
นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

 

นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

นำมา
ประยุกต์ใช้
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.การออกแบบ
และการสร้าง
เครื่องมือ
สำหรับการวัด
และประเมินผล
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-29 

เมษายน 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ
แพทยศาสตร์
ศิริราช
พยาบาล 
 

สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

 
 
 
 

1. เข้าใจ
หลักการและ
เกณฑ์การ
พิจารณาด้าน
จริยธรรมการ
วิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์การ
ประเมินความ
เสี่ยงและ 
คุณประโยชน์
ท่ีอาสาสมัคร
ใน
โครงการวิจัย
จะได้รับ
กระบวนการ
ขอความ
ยินยอม
ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยประเด็น 
พิจารณาด้าน
จริยธรรม 

2. เข้าใจการ
ปฏิบัติในการ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ทำวิจัยให้
สอดคล้องกับ 
GCP ซึ่งเป็น
หลักปฏิบัติ
มาตรฐานสาก
ล 

 

เรียนรู้
หลักการและ
แนวคิดสำคัญ
เกี่ยวกับการ
วัด โครงสร้าง
การวัด และ
การตรวจสอบ
เครื่องมือ
ทางการศึกษา 
ออกแบบ
เครื่องมือท่ีใช้
ในการวัดและ
ประเมินผล
ทางการศึกษา 
(ความรู้ 
ทักษะ เจต
คติ) และ
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
เครื่องมือท่ีใช้
ในการวัดและ
ประเมินผล
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ทางการศึกษา
ได ้

3 อาจารย์พงศ
ธร แสงชูต ิ

 

1.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 20 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
 
 
2.อบรมการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ การวิเคราะห์อภิ
มาน meta-analysis, 
systematic review และ
แนวทางการเผยแพร่
ผลงาน 
 

3.โครงการ 
อบรม จริยธรรม
วิจัยในมนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.การออกแบบ
และการสร้าง

25-26 
มิ.ย.65 

 
 
 
 
 

29 ม.ค..
65 

 
 
 
 
 
 
 

9 เม.ย.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ เวส
เทิร์น 

 
 
 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำเสนอ
งานวิจัยและ
นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

 

นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

 
 
 
 

1. เข้าใจ
หลักการและ
เกณฑ์การ
พิจารณาด้าน
จริยธรรมการ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

เครื่องมือ
สำหรับการวัด
และประเมินผล
ทางการศึกษา 

 
 
28-29 

เมษายน 
2565 

 
 
 
 
 
 
 

คณะ
แพทยศาสตร์
ศิริราช
พยาบาล 
 

วิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์การ
ประเมินความ
เสี่ยงและ 
คุณประโยชน์
ท่ีอาสาสมัคร
ใน
โครงการวิจัย
จะได้รับ
กระบวนการ
ขอความ
ยินยอม
ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยประเด็น 
พิจารณาด้าน
จริยธรรม 

2. เข้าใจการ
ปฏิบัติในการ
ทำวิจัยให้
สอดคล้องกับ 
GCP ซึ่งเป็น
หลักปฏิบัติ
มาตรฐานสาก
ล 

 

เรียนรู้
หลักการและ
แนวคิดสำคัญ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

เกี่ยวกับการ
วัด โครงสร้าง
การวัด และ
การตรวจสอบ
เครื่องมือ
ทางการศึกษา 
ออกแบบ
เครื่องมือท่ีใช้
ในการวัดและ
ประเมินผล
ทางการศึกษา 
(ความรู้ 
ทักษะ เจต
คติ) และ
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
เครื่องมือท่ีใช้
ในการวัดและ
ประเมินผล
ทางการศึกษา
ได ้

4 อาจารย์นพ.
กฤษณะพงษ

 ห วงกิจ 
 

1.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 20 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
 
 
2.อบรมการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ การวิเคราะห์อภิ
มาน meta-analysis, 
systematic review และ
แนวทางการเผยแพร่
ผลงาน 

25-26 
มิ.ย.65 

 
 
 
 
 

29 ม.ค..
65 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ เวส
เทิร์น 

 
 
 

นำเสนอ
งานวิจัยและ
นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

นำมา
ประยุกต์ใช้
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

 

3.โครงการ 
อบรม จริยธรรม
วิจัยในมนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.การออกแบบ
และการสร้าง
เครื่องมือ
สำหรับการวัด
และประเมินผล
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

9 เม.ย.65 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-29 

เมษายน 
2565 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ
แพทยศาสตร์
ศิริราช
พยาบาล 
 

สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

 

นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

 
 
 
 

1. เข้าใจ
หลักการและ
เกณฑ์การ
พิจารณาด้าน
จริยธรรมการ
วิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์การ
ประเมินความ
เสี่ยงและ 
คุณประโยชน์
ท่ีอาสาสมัคร
ใน
โครงการวิจัย
จะได้รับ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

กระบวนการ
ขอความ
ยินยอม
ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยประเด็น 
พิจารณาด้าน
จริยธรรม 

2. เข้าใจการ
ปฏิบัติในการ
ทำวิจัยให้
สอดคล้องกับ 
GCP ซึ่งเป็น
หลักปฏิบัติ
มาตรฐานสาก
ล 

 

เรียนรู้
หลักการและ
แนวคิดสำคัญ
เกี่ยวกับการ
วัด โครงสร้าง
การวัด และ
การตรวจสอบ
เครื่องมือ
ทางการศึกษา 
ออกแบบ
เครื่องมือท่ีใช้
ในการวัดและ
ประเมินผล
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ทางการศึกษา 
(ความรู้ 
ทักษะ เจต
คติ) และ
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
เครื่องมือท่ีใช้
ในการวัดและ
ประเมินผล
ทางการศึกษา
ได ้

5 อาจารย์ ดร. 
พญ.นุสรี ศิ
ริพัฒน ์

1.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 20 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
 
 
2.อบรมการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ การวิเคราะห์อภิ
มาน meta-analysis, 
systematic review และ
แนวทางการเผยแพร่
ผลงาน 
 

3.โครงการ 
อบรม จริยธรรม
วิจัยในมนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 
 

25-26 
มิ.ย.65 

 
 
 
 
 

29 ม.ค..
65 

 
 
 
 
 
 
 

9 เม.ย.65 

 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ เวส
เทิร์น 

 
 
 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

นำเสนอ
งานวิจัยและ
นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

 

นำมา
ประยุกต์ใช้
สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

นำมา
ประยุกต์ใช้



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 62 

 

  

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.การออกแบบ
และการสร้าง
เครื่องมือ
สำหรับการวัด
และประเมินผล
ทางการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-29 

เมษายน 
2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ
แพทยศาสตร์
ศิริราช
พยาบาล 
 

สำหรับการ
ทำงานวิจัย 

 
 
 
 

1. เข้าใจ
หลักการและ
เกณฑ์การ
พิจารณาด้าน
จริยธรรมการ
วิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์การ
ประเมินความ
เสี่ยงและ 
คุณประโยชน์
ท่ีอาสาสมัคร
ใน
โครงการวิจัย
จะได้รับ
กระบวนการ
ขอความ
ยินยอม
ผู้เข้าร่วมการ
วิจัยประเด็น 
พิจารณาด้าน
จริยธรรม 

2. เข้าใจการ
ปฏิบัติในการ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ทำวิจัยให้
สอดคล้องกับ 
GCP ซึ่งเป็น
หลักปฏิบัติ
มาตรฐานสาก
ล 

 

เรียนรู้
หลักการและ
แนวคิดสำคัญ
เกี่ยวกับการ
วัด โครงสร้าง
การวัด และ
การตรวจสอบ
เครื่องมือ
ทางการศึกษา 
ออกแบบ
เครื่องมือท่ีใช้
ในการวัดและ
ประเมินผล
ทางการศึกษา 
(ความรู้ 
ทักษะ เจต
คติ) และ
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
เครื่องมือท่ีใช้
ในการวัดและ
ประเมินผล
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ทางการศึกษา
ได ้

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา

......5.......คน 
จำนวนอาจารย์ประจำ 
รวม........5.........คน 

 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
(ถ้ามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ได้รับการพัฒนา.........1..........คน   คิดเป็นร้อยละ.......100...... (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี) 
2.  มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
ปฏิบัติงาน 

1 นางสาวกมลชนก 
อ่ำอ่อน 

อบรมการใช้งาน e-office 
version ใหม่ สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

10-ก.พ.-64 มหาวิทยาลั
ยเวสเทิร์น 

การใช้งาน e-office 
version ใหม่ สำหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ด้รับการ

พัฒนา .......1...... คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 

.........1....... คน 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ10 
(5.4.10)   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย(ปีการศึกษา2564) ทั้งสิ้นจำนวน 51 คน มีผู้ตอบ

แบบประเมินจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 94.11 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มีคะแนน
ความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.71 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 232 48 4.83 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 224 48 4.66 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 229 48 4.77 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
227 48 4.72 ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

218 48 4.54 ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 227 48 4.72 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต   4.71 ดีมาก 

 

√ - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้ 11 
(5.4.11)   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2564) ทั้งสิ้นจำนวน 51 
คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 94.11 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มี
คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 94.11 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 229 48 4.77 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 221 48 4.60 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 224 48 4.66 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
221 48 

4.60 
ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

211 48 
4.39 

ดี 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 224 48 4.66 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต    4.62 

 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ12 
(5.4.12)   

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 12 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 100 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีไม่ประเมินในปีนี้ - 

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดำเนินการผ่าน 12 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อดา้นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.15 4.31 4.30 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/
หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 4.45 4.45 4.48 

    1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

4.48 4.48 4.45 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดล้อม และทรพัยากรทีเ่อ้ือต่อการเรียนรูใ้ห้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 4.30 4.31 4.31 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 4.23 4.30 4.50 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.29 4.31 4.31 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 4.37 4.37 4.37 
   1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสิต 4.46 4.46 4.46 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.36 4.36 4.36 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  4.34 4.36 4.36 

รวมผลการประเมิน 4.34 4.37 4.39 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนนิงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ 
 ปีการศึกษา 2564 ดา้นสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้ เฉพาะระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4.28 4.29 4.29 

    6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.55 4.56 4.55 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 4.46 4.46 4.46 

    6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 4.42 4.50 4.50 
    6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 4.25 4.27 4.27 
    6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและ
ทันสมัย 4.20 4.20 4.20 

    6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 4.37 4.37 4.39 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือ
ทำงานร่วมกัน 4.37 4.40 4.40 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.22 4.22 4.25 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์
และนิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 4.12 4.15 4.30 

รวมผลการประเมิน 4.32 4.34 4.36 
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รายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557 

1. ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ 
2. อ.จตุรวิทย์ บญุพิทักษ์ 
3. อ.จักรพงษ์ สุขเจรญิ 
4. อ.รัชนีกร ชมสวน 
5. อ.วริษฐา ศรเีรือง 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558 
1. อ.วิชาญ บุญค้ำ 
2. อ.จตุรวิทย์ บญุพิทักษ์ 
3. อ.หฤทชญา นับแสง 
4. ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ 
5. อ.จักรพงษ์ สุขเจรญิ 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559 
1. ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ 
2. อ.วิชาญ บุญค้ำ 
3. อ.หฤทชญา นับแสง 
4. ดร.ธวรรธน์ อิ่มสมบรูณ์ 
5. อ.ธินกร ไผ่เพรช 
6. นท.ญ.ดร.ศิริกญัญา ฤทธ์ิแปลก 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1. ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ 
2. อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ 
3. อาจารย์ธินกร ไฝเพชร  
4. ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบรูณ์  
5. ผศ. สมศรี ดาวฉาย   
6. อาจารย์วุชธิตา คงดี 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1. ผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์ 
2. อาจารยวิ์ชาญ บุญค้ำ 
3. อาจารย์ธินกร ไฝเพชร  
4. ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบรูณ์  
5. ผศ. สมศรี ดาวฉาย   
6. อาจารย์วุชธิตา คงดี 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
1. อาจารย์วรรณภา เนาวราช 
2. อาจารย์ศรายุทธ  ผาสุข 
3. อาจารย์จตรุวิทย์  บุญพิทกัษ์ 
4. ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบรูณ์ 
5. ผศ.สมศรี  ประเสริฐวงษ์ 
6. อาจารย์วุชธิตา คงดี 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 
1. ดร.นริศรา  กุลปรีชานันท ์
2. อาจารย์ศรายุทธ  ผาสุข 
3. อาจารย์จตรุวิทย์  บุญพิทกัษ์ 
4. อาจารย์เสาวรส  พัวพลเทพ 
5. ผศ.สมศรี  ประเสริฐวงษ์ 
6. อาจารย์ ขนิษฐา  วงษ์ศรีเมือง 

รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 
1. ดร.ศริิกัญญา  ฤทธ์ิแปลก 
2. ผศ. สมศรี ประเสริฐวงษ์ 
3. อาจารย์พงศ์ธร แสงชูต ิ
4. อาจารย์นพ.กฤษณะพงษ์ ห่วงกจิ 
5. อาจารย์ ดร. พญ.นุสรี ศิริพัฒน ์
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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (กาญจนบุรี) ปีการศกึษา 2561-2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2564 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.95 4.46 4.60 4.62 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 5 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.98 4.73 4.80 4.81 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 3.33 3.33 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
5+2.78+5/3 

=4.26 
4.17+1.39+5

/3=3.52 
4.17+1.39+5

/3=3.52 
5+1.67+5/3 

=3.89 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 4.17 4.17 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 2.78 1.39 1.39 1.67 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติ่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 3 4 3 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.09 3.50 3.84 3.63 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

4 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 4 4 4 4 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.89 4.02 3.84 3.89 


