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คํานํา 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (บุรีรัมย)  
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่
มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมรีะบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง
สม่ําเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บุรีรัมย)  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จ
เรียบรอยแลว       จึงนําเสนอรายงานน้ีตอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บุรรีัมย) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  (ประธานกรรมการ) 

2) ผูชวยศาสตราจารย สุภาภรณ ผดุงกิจ  (กรรมการ) 
   3) รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท  (กรรมการและเลขานุการ) 

4) อาจารย อุดม สมบูรณผล    (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร  
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน  
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 4 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 5 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 7 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 
 - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - ขอมูลสถิติพื้นฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 14 
 - รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร 25 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2557-2560 26 
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บทสรปุผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (บุ รีรัมย ) 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดําเนินการ  ณ วิทยาเขตบุรีรัมย  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษา
เอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะสาธารณสุข
ศาสตร ไดรับอนุมัติใหเปดดําเนินการสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขต
กาญจนบุรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้งบุรีรัมย และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
ระบบการศึกษาทางไกล ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารงานสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตระบบการศึกษาทางไกล และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต และมีจํานวนอาจารยประจําหลกสูตรประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 5 คน จําแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 4 
คน   วุฒิปริญญาเอก 1คน วุฒิ ท้ังน้ีหลักสูตรมีนิสิต จํานวน 13 คน และยังไมมีนิสิตสําเร็จการศึกษาเน่ืองจากเปน
หลักสูตรเปดใหมในปการศึกษา 2560  

ปณิธาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บุรีรัมย) มหาวิทยาลัยเวสเทิรนสรางเสริมปญญา ใฝหาความรูคู
คุณธรรมชี้นําสังคมผสมผสานการปฏบิัต ิเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน 

วิสัยทัศน   "คลังปญญาสาธารณสุข รวมภาคเีครือขาย กาวไกลสูสากล" 
อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน  IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -       

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

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั้นนําทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา อาชวีอนามยัความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (บุรีรัมย) 
 ปการศึกษา 2560 

สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 

การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน SAR CAR 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  ผาน ผาน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 N/A N/A N/A 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 N/A N/A N/A 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 บัณฑิต N/A N/A 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 3 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+0+5/3=3.33 3.33 3.33 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
1/5x100=20 
20/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
0/5x100=0 
0/60x5=0 

0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

รอยละ 15 
1.2/5x100=24 

24/20x5=5 
5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของอาจารย
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย 3.11 3.11 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 3.50 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 3 3 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.21 3.21 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 -  
 
องคปะกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการกํากับ ติดตาม ประเมิน และวิเคราะห การรับนิสิต  การคงอยูของนิสิตและการสําเร็จ
การศึกษา เพื่อใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว   
 
องคปะกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการดํารงรักษาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดวยการสรางแรงจูงใจ มีสิ่งสนับสนุนใหอาจารยมี
อัตราการคงอยู อยางตอเน่ือง 

2. เพิ่มระดับคุณภาพการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน 
 
องคปะกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการประเมินผลลพัธการเรียนรูในทกุรายวิชาและหลกัสตูร เพื่อใหเกิดการจัดการเรยีนการสอนที่มี
ประสิทธิผล 
 
องคปะกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน 

-  
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรวิเคราะห การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอนและสงผลใหนิสิต
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 
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ภาพรวม 
1. อาจารย บุคลากรมีการทํางานเปนทีม มีความกระตือรือรนและมุงมั่นในการทํางาน 
2. อาจารยมีผลงานทางวิชาการที่ดีข้ึนอยางตอเน่ือง 
 

ขอเสนอแนะรวม 
1. ควรมีการประเมินผลลัพธการเรียนรูในทุกรายวิชาและหลักสูตร เพื่อใหเกิดการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิผล 
2. เพิ่มระดับคุณภาพการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บุรีรัมย) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2560 8 
 

  

 

การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา อาชีวอนามยัความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม (บุรีรัมย)  

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน  วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมิน 

1 การกํากบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย 
2. ผศ.สุภาภรณ ผดุงกจิ 
3. รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท 
4. อ.อุดม สมบูรณผล 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอื
ประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) ผลงาน
ของนักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ไดรับ 
การตีพิมพและหรือเผยแพร 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 

5 หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2560 

ระหวางวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 

ณ หองประชุม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนําคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สํานักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 
จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2557 2558 2559 
2557 - - - 
2558  - - 

2559  12 9 
2560   4 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จํานวน
รับเขา 

จํานวนสําเร็จการศึกษา จํานวนนิสิตท่ี
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ียัง
ไมสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอยละอัตรา
การคงอยู 2557 2558 2559 

2557 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

2558 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 

2559 12 0 0 0 0 9 0.00 75.000 
2560 4 0 0 0 0 4 0.00 100.00 

 
แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2559 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ 
ผลรวมคา
คะแนน 

จํานวนคน 
ท่ีตอบ 

คาเฉลี่ย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

N/A N/A N/A 

   (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม N/A N/A N/A 

   (2) ดานความรู N/A N/A N/A 

   (3) ดานทักษะทางปญญา N/A N/A N/A 

   (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล N/A N/A N/A 

 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

N/A N/A N/A 

 
  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพ
กําหนด) 

N/A N/A N/A 

2 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) N/A 

3 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

N/A 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) 
(อยางนอยรอยละ 20) 

N/A 
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ผลสํารวจการมีงานทําหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 

จํานวนบัณฑิตทั้งหมด N/A N/A 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ N/A N/A 

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลงัสําเรจ็การศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) N/A N/A 

- ตรงสาขาทีเ่รียน N/A N/A 

- ไมตรงสาขาที่เรียน N/A N/A 

จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ N/A N/A 

จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา N/A N/A 

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ N/A N/A 

จํานวนบัณฑิตที่อปุสมบท N/A N/A 

จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร N/A N/A 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป N/A N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บุรีรัมย) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2560 16 
 

  

 

หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จํานวนนิสิตตนป

การศึกษา 
จํานวนนิสิตสิ้นสุด 

ปการศึกษา 
อัตราการคงอยู 

(รอยละ) 
จํานวนท่ีหายไป 

2559 12 9 75.00 3 
2560 4 4 100.00 - 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

ป 2559 ป 2560 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.35 4.38 

2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอรองเรียน 4.33 4.57 

3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.22 4.52 

4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน 4.30 4.32 

5. วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.27 4.41 

6. ผลการจัดการขอรองเรียน 4.33 4.52 

คาเฉลี่ยแตละดาน 4.30 4.45 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา จํานวนอาจารยท้ังหมดตนปการศึกษา 
จํานวนอาจารย  
 สิ้นปการศึกษา 

อัตราการคงอยู  
(รอยละ) 

2557 - - - 

2558 - - - 
2559 5 5 100.00 

2560 5 5 100.00 

 
ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
2559 2560 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

1.1 การกําหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลอืก การพฒันา และสงเสริมใหนิสิตมีความพรอม 
และสําเรจ็การศึกษา 

4.30 4.50 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.30 4.50 

1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตามโครงสราง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.10 4.30 

1.4 อาจารยประจําหลักสูตรไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.50 4.50 

1.5 การเปดรายวิชามีลําดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอือ้ใหนิสิตมพีื้นฐานความรูและสามารถ
ตอยอดความรูอยางมรีะบบ 

4.60 4.70 

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมสีัดสวนที่เหมาะสมกบัจํานวนนิสิตที่รบัในหลักสูตร 4.50 4.50 

1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.10 4.50 

1.8 อาจารยประจําหลักสูตรมสีวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลกัสูตร 

4.50 4.70 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ
สอนของอาจารย 

4.20 4.50 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 3.80 3.90 

1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรบัการปฐมนิเทศหรอืคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 4.80 4.80 

1.12 บรรยาศการทํางานของหลักสูตรทีส่งเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการ
อยูรวมกัน 

4.80 4.80 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อปุกรณ สําหรบัการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.30 4.60 

1.14 กระบวนการติดตาม กํากับผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.10 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.35 4.51 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

1) อาจารยประจําหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม 
แ ล ะ ท บ ท ว น ก า ร
ดําเนินงานหลักสูตร 

1. การกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือการวางแผน 
ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร (จํานวน 12 คร้ัง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 
12 คร้ัง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรปุจํานวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจาํหลักสตูร 
คร้ังที่/วันที่

ประชุม 

จํานวน

ผูเขารวม

ประชุม 

รอย

ละ 

1.สพ.ญ.มยุรินทร                    

เหลารุจิสวัสดิ์  

2. อาจารยทัดดาว              

พาหาทรัพยอนันต  

3. อาจารยพีรพล                    

เกาเอ้ียน  

4. อาจารยกลาณรงค อินตะวงศ

  

5. อาจารย น.ท.หญิง ดร.ศิริ

กัญญา ฤทธิ์แปลก 

 

1/60  

(15/08/2560) 

5 คน 100 

2/60  

(23/09/2560) 

5 คน 100 

3/60  

(28/10/2560) 

5 คน 100 

4/60  

(25/11/2560) 

5 คน 100 

5/60  

(23/12/2560) 

5 คน 100 

6/60  

(26/01/2561) 

5 คน 100 

7/60  

(23/02/2561) 

5 คน 100 

8/61  

(20/03/2561) 

5 คน 100 

9/60  

(10/04/2561) 

5 คน 100 

10/60  

(29/05/2561) 

5 คน 100 

11/60  

(22/06/2561) 

5 คน 100 

12/61  

(23/07/2561) 

5 คน 100 

เฉลี่ยรอยละ 100 

2. สรุปสาระสําคญัของการประชุมเพ่ือการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงชีข้อ 1.1 , 1.2 และ1.3  
 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

2) มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ห ลั ก สู ต ร  ต ามแ บ บ 
มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แ ห ง ช า ติ  ห รื อ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรท่ีเปดสอนเปน      
       หลักสูตรใหม            
        หลักสูตรปรับปรุง 
       - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 (มคอ.2) คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 2/2559 
และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันท่ี  3 เดือน
พฤษภาคม ป พ.ศ. 2559   

√  

3) มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ร า ย วิ ช า  แ ล ะ
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษ าให
ครบทุกรายวิชา 

มีรายวิชาท่ีเปดสอนตามแผนการสอนท่ีกําหนดใน มคอ.2 จํานวน51 
วิชา มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. หลักสตูรจัดการเรียนการสอนเอง 33/41 วิชา 
2. หลักสตูรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสงักัดคณะ   -   วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 18/10 วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงชี้
ขอ 3.1  

√  

4) จัด ทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
และราย ง านผล การ
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน  ห ลั ง สิ้ น สุ ด ภ า ค
การศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการดาํเนินงานของรายวิชา ทุกรายวิชาท่ีเปด
สอนและจัดทํา มคอ.5 - 6  
จํานวน 51 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 33 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสงักัดคณะ   -   วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 18 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมด
ทุกชั้นป และหลักฐาน มคอ. 5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา 
มคอ. 5 

√  

5) จัด ทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร 
ต า ม แ บ บ  ม ค อ .7 
ภ าย ใน  6 0 วัน  ห ลั ง
สิ้นสุดปการศึกษา 

หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 
7 ภายใน 60 วัน หลงัสิ้นสดุปการศึกษา 
ปการศึกษา 2560 หลักสูตร สาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา             
อาชีวอนามัย ความปลอดภยัและสิ่งแวดลอม มีการจัดทํา มคอ. 7 สง
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมีขอมูลเพ่ือการนําเสนอในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

6) มี ก า ร ท ว น ส อ บ
ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการ
เรี ย น รู  ท่ี กํ าห น ด ใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถา
มี) อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปดสอน
ในแตละปการศึกษา 

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในคูมือการทวน
สอบของมหาวิทยาลัย เพ่ือยืนยันวานิสิตและผูสําเร็จการศึกษามีผล
การเรียนรู (learning outcomes) ตามท่ีกําหนดไวใน มคอ.2  โดยมี
รายชื่อวิชาท่ีมีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามท่ีกําหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 จํานวนท้ังส้ิน 16 วิชา จากวิชาท่ีเปดสอน
ท้ังหมดตลอดปการศึกษา 2560 จํานวน 52 วิชา คิดเปนรอยละ 
30.77  
2. มีการจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพ่ือเปนหลักฐานการบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

√  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน 
ห รือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ี
แลว  

1. ปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการจัดทําแผนการปรับปรุงผลการ
เรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาท่ีมี การปรับปรุง C-
Mapping (Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในป
การศึกษา 2559 
2. มีขอมูลแผนการดําเนินการกําหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุก
คน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

ปการศึกษา 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชี
วอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตบุรีรัมย    ยังไมมี
การรับอาจารยใหม  

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

9) อาจารยประจําหลักสูตร
ทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ  อยางนอยป ละ
หน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยสอน จํานวนอาจารยประจํา 
ที่ไดรับการพัฒนา 5 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนําความรูไปใชในการ

เรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน 

ที ่ ช่ือ – นามสกลุ 

ช่ือโครงการ 

หรอืหวัขอ 

ที่รบัการ

พัฒนา 

วัน/เดือน/

ป 
จัดโดย 

หัวขอที่

นําไปใช

ใน 

การเรยีน

การสอน 

1 อ.ทัดดาว              

พาหาทรัพย

อนันต 

การวิจัยทาง

สาธารณสุข 

31/01/61 คณะ

สาธารณ

สุข

ศาสตร 

 

การใชสถิติ

เพื่องานวิจัย 

โดย รศ. 

วัฒนา สุนทร

ชัย 

17/02/61 คณะ

สาธารณ

สุข

ศาสตร 

 

2  อ. มยุรนิทร  

เหลารุจิสวัสด์ิ 

Workshop 

for 

professional 

growth using 

the Satir 

Model for 

transformati

onal change  

13-

16/10/60 

Hong 

Kong 

Satir 

Center 

for 

human 

develo

pmen 

 

การวิจัยทาง

สาธารณสุข 

31/01/61 คณะ

สาธารณ

สุข

ศาสตร 

 

การใชสถิติ

เพื่องานวิจัย 

โดย รศ. 

วัฒนา สุนทร

ชัย 

17/02/61 คณะ

สาธารณ

สุข

ศาสตร 

 

3 อ. พีรพล  

เกาเอ้ียน 

การวิจัยทาง

สาธารณสุข 

31/01/61 คณะ

สาธารณ

สุข

ศาสตร 

 

  การใชสถิติ

เพื่องานวิจัย 

โดย รศ. 

วัฒนา สุนทร

ชัย 

17/02/61 คณะ

สาธารณ

สุข

ศาสตร 

 

4 อ.กลาณรงค 

อินตะวงศ 

การใชสถิติ

เพื่องานวิจัย 

โดย รศ. 

วัฒนา สุนทร

ชัย 

17/02/61 คณะ

สาธารณ

สุข

ศาสตร 

 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

5 อ.น.ท.หญิงดร.ศิริ

กัญญา      ฤทธ์ิ

แปลก 

การวิจัยทาง

สาธารณสุข 

31/01/61 คณะ

สาธารณ

สุข

ศาสตร 

 

การใชสถิติ

เพื่องานวิจัย 

โดย รศ. 

วัฒนา สุนทร

ชัย 

17/02/61 คณะ

สาธารณ

สุข

ศาสตร 

 

 สรุปผล จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับ

การพัฒนา 5 คน 

จํานวนอาจารยประจํา

รวม  

5 คน 
 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ (ถามี
บุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร)  

จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการ 
พัฒนา 1 คน   คิดเปนรอยละ 100   
2.. มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นําไปใช 
สนับสนุนการเรียนการสอน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ 
ชื่อ – 

นามสกุล 

ชื่อโครงการ 

หรือหัวขอ 

ที่รับการ

พัฒนา 

วัน/

เดือน

/ป 

จัดโดย 

หัวขอที่

นําไปใช

ใน 

การเรียน

การสอน 

1 น.ส.รุจิรา  

ใหญรัมย  

การพัฒนา

บุคลิกภาพเพ่ือ

การบริการ 

 สํานัก

อธิการบ

ดี 

วิทยาเขต

บุรีรัมย 

 

 สรุปผล จํานวนบุคลากร

สนับสนุนที่ไดรับการ

พัฒนา 1 คน 

จํานวนบุคลากร

สนับสนุนประจํารวม 

1 คน 
 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึ กษ าป สุ ด ท าย /
บั ณ ฑิ ต ให ม ท่ี มี ต อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5  จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย ยังไมมีนิสิตปท่ี 
4 ในปการศึกษา 2560 

ที ่
ความพึงพอใจมาตรฐานผล

การเรียนรูตาม TQF 

ผลสํารวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม

คะแนน 

จํานวนผู

ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม     

2 ดานความรู     

3 ดานทักษะทางปญญา     

4 ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   
 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ     

รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต     
 

N/A  

12) ระดับความพึงพอใจของ
ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ท่ี มี ต อ
บัณ ฑิต ให ม  เฉ ล่ี ย ไม
น อ ย ก ว า  3 .5  จ า ก
คะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตบุรีรัมย ยังไมมีผูสําเร็จ
การศึกษา ในปการศึกษา 2560 

ที ่
ความพึงพอใจมาตรฐานผล

การเรียนรูตาม TQF 

ผลสํารวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม

คะแนน 

จํานวนผู

ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม     

2 ดานความรู     

3 ดานทักษะทางปญญา     

4 ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   
 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ     

รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต     
 

N/A  

รวมตัวบงช้ีในปน้ี มีจํานวน 10 ตัวบงช้ี   
จํานวนตัวบงช้ีที่ดําเนินการ
ผานเฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-5 

มีจํานวน 5 ตัวบงช้ี 
(ตัวบงช้ีที่ดําเนินการผาน  1, 2, 3, 4, และ5) 

  

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-5 รอยละ 100   
จํานวนตัวบงช้ีในปน้ีที่

ดําเนินการผาน 
มีการดําเนินการผานจํานวน 10 ตัวบงช้ี 

 
  

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในป
น้ี (มีตัวบงช้ีจํานวน 10 ตัว

บงช้ี) 
รอยละ 100   
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
2559 2560 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 3.81 4.20 
1.2 ทรัพยากรที่เอือ้ตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและพอเพยีงตอการจัดการศึกษา 

3.76 4.35 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมลูที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรงุใหทันสมัย 

3.62 4.10 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 3.69 3.90 
1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจจบุัน 3.23 3.37 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 3.62 4.37 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรบันิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน 3.59 4.37 
1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบนํ้า ไฟฟา และการกําจัดขยะใหกับนิสิต 3.23 3.74 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 3.76 4.25 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึง่ไมใชหองเรยีน) ใหนิสิตเพื่อทําวิจัย  3.26 3.45 

รวมผลการประเมิน 3.56 4.01 
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รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 

- 
 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2558 
- 
 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2559 
1. อ.พรรณิกา นวกลุ 
2. อ.ชุติพร อินชนะ 
3. อ.จักรพงษ สุขเจรญิ 
4. ผศ.สมศรี ดาวฉาย 
5. ดร.ภัควัฒน เดชชีวะ 

 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2560 

1.สพ.ญ.มยุรินทร  เหลารุจสิวัสด์ิ  
2. อาจารยทัดดาว  พาหาทรพัยอนันต  
3. อาจารยพรีพล  เกาเอี้ยน  
4. อาจารยกลาณรงค อินตะวงศ  
5. อาจารย น.ท.หญงิ ดร.ศิริกญัญา ฤทธ์ิแปลก 
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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
(บุรีรัมย) ปการศึกษา 2557-2560 

สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 

การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2557 

ปการศึกษา 
2558 

ปการศึกษา 
2559 

ปการศึกษา 
2560 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

- - ผาน  

รวมคะแนนองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน    
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - N/A N/A 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

- - N/A N/A 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 บัณฑิต N/A N/A 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา - - 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา - - 2 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - - 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 2.67 3 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - - 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย - - 
5+0+5/3 
=3.33 

5+0+5/3 
=3.33 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- - 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

- - 0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจหลักสูตร - - 5 5 
ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของอาจารย
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย - - 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย 3.11 3.11 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - - 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- - 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน - - 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 3.50 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู - - 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 3 3 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี - - 3.12 3.21 

* หมายเหตุ * เนื่องจากเปนหลักสูตรเปดใหมจึงเร่ิมประเมินปแรกในปการศึกษา 2559 


