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คำนำ 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ ่งแวดลอม (ระบบ
การศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมายและหลักการในการ
จัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพ
อยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดนี ้ คณะผู ประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว  จึงนำเสนอรายงานนี้ตอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษา
ทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงตอไป 

      
 
 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  (ประธานกรรมการ) 

2) ดร.นิพฐิพนธ สนิทเหลือ   (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) อาจารย วุฒิชัย วัยวุฒิ     (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยความปลอดภยัและสิง่แวดลอม(ระบบการศกึษา
ทางไกล) มหาวิทยาลยัเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขตกาญจนบรีุ  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปน
สถาบันการศึกษาเอกชน สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสตูรระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตัง้แตปพ.ศ. 2541 ถงึปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 12 คณะวิชา 
คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับอนุมัติใหเปดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสตูร คือ หลักสตูรสาธารณสขุศาสตร
บัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตัง้บุรีรัมย และ หลักสตูร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล ระดับบณัฑิตศึกษา 3 หลักสูตร คือ หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิตระบบการศึกษาทางไกล และหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดษุฎบีัณฑิต และมีจำนวนประจำหลักสูตรอาจารยประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 5 คน จำแนก ดังน้ี 
มีวุฒิปริญญาโท 1 คน   วุฒิปริญญาเอก 3 คน วุฒปิริญญาโทดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารยจำนวน 1 คน  ท้ังน้ีหลักสูตร
มีนิสิตจำนวน 318 คน และในปการศึกษา 2562 มีนิสติสำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีจำนวน 28 คน 

ปณิธาน หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลยัเวสเทิรนสรางเสริมปญญา 
ใฝหาความรูคูคุณธรรมชี้นำสังคมผสมผสานการปฏิบตัิ เพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน 

วิสัยทัศน   "คลังปญญาสาธารณสุข รวมภาคเีครือขาย กาวไกลสูสากล" 
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -  เปน

ปญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัต ิงานมีท ักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ      
Unity - รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั ้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –  ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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 หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาชวีอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม  
(ระบบการศึกษาทางไกล) ปการศึกษา 2563 

สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้

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 

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

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 36.85/8=4.61 4.61 4.61 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
17/17x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.81 4.81 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+1.67+5/3=3.89 3.89 3.89 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
3/5x100=60 
60/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
1/5x100=20 

20/60x5=1.67 
1.67 1.67 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
4/5x100=80 
80/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.96 3.96 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 4 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.96 3.96 
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หลักสูตร สาธารณสขุศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
สาขาวิชา สาธารณสขุชุมชน ปการศึกษา 2563 

ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
องคประกอบท่ี  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- บัณฑิตมีงานทำในอัตรารอยละ 100 
- มีฐานขอมูลเพื่อการติดตามบัณฑิตหลังจากสำเร็จการศึกษาที่ชัดเจนและนำมาใชประโยชน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
องคประกอบท่ี 3 นิสิต 
จุดเดน  
  - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการประชาสัมพันธหลักสูตรใหหลากหลายวิธี และสรางความรวมมือกับสถานประกอบการใน
การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ เพื่อใหไดจำนวนนิสิตตามแผนการศึกษาที่กำหนด 

2. ควรมีการเตรียมความพรอมในการรับนิสิต และการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาภายใต
สถานการณโควิด-19 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูรมีการบริหารจัดการหลักสูตรภายใตสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไดอยางดี 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ยกระดับการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการใหมีระดับที่สูงข้ึนตามประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
2. สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยกาวเขาสูตำแหนงทางวิชาการเพิ่มมากย่ิงข้ึน 

 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการปรับวิธีการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในรายวิชาปฏิบัติการใหสอดคลองกับ
สถานการณโควิด-19 ที่เปนวิธีการเรียนการสอนแบบผสมผสาน Online และ On site 

2. ควรมีระบบการกำกับติดตาม วิธีการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนิสิต วิธีการสอนออนไลน  
3. ควรมีการวิเคราะหผลการประเมินการเรียนการสอนจากนิสิต การนิเทศการสอนจากอาจารย นำมา

ปรับปรุงในรายวิชาใหดีข้ึน 
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องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. มีระบบ XStudi  ของอาจารยและของนิสิต และระบบ Live chat ที่สนับสนุนและเปนประโยชนตอ
การจัดการเรียนการสอน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

(ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

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

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 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2563 

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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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 

ขอมูลนิสิต 
ปการศึกษาท่ีรับเขา 

(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2556 88 88 86 51 50 31 21 2 

2557   126 126 121 104 93 67 4 

2558     57 57 57 43 33 7 

2559       53 52 52 35 9 

2560         54 50 42 14 

2561           77 67 44 

2562             62 58 

2563        180 

รวม 88 214 269 282 317 346 327 318 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รวมนิสิต
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวน
นิสิตท่ียัง
ไมสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวน
นิสิตท่ี
พน

สภาพ 

อตัราการ
สำเร็จ

การศึกษา 

อตัรา
การ

นิสิตคง
อยู 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2556 88 2 16 19 0 2 0 39 2 47 95.12 4.88 
2557 126   16 8 2 1 27 4 95 87.10 12.90 

2558 57    14 5 5 24 7 26 77.42 22.58 

2559 53     8 14 22 9 22 70.97 29.03 

2560 54      8 8 14 32 36.36 63.64 

2561 77      0 0 44 33 0.00 100.00 

2562 62      0 0 59 3 0.00 100.00 

2563 180      0 0 180 0 0.00 100.00 
รวม 697 2 16 35 22 17 28 120 319 258 27.33 72.67 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2562 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา

คะแนน 

จำนวน

คนท่ีตอบ 
คาเฉล่ีย 

1   (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 38 8 4.75 

  (2)ดานความรู 36.30 8 4.54 

  (3)ดานทักษะทางปญญา 36.60 8 4.68 

  (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 37.40 8 4.67 

  (5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 35.60 8 4.45 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 37.20 8 4.65 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 36.85 8 4.60 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 17 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ (คน) 
8 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ 

20) 
47.05 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 17 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 17 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

  

- ตรงสาขาทีเ่รียน 17 100 

- ไมตรงสาขาที่เรียน - - 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 
จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา - - 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รายไดเฉลี่ยของนิสิตทีส่ำเร็จการศึกษา (จำนวนเงินเฉลี่ย) 16,000 - 
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 17 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2563 
3.1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับ
นิสิต) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

3.65 3.68 3.80 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเรียนร ู ที ่กำหนดในหลักสูตร เช น GPA ความร ู พ ื ้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.42 3.45 3.56 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

3.72 3.63 3.69 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.78 3.87 4.02 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดบับัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความ
เขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนิสิตที่รับเขาตอ
ผูสมัคร) 

3.58 3.60 3.95 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวา
คุณสมบัติของการรับเข าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา 
ตางประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

3.47 3.52 3.87 

รวม 3.60 3.62 3.81 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของ นิสิตตอการรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

3.59 3.64 3.91 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเรียนรู ที ่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรู พื ้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.82 3.86 4.08 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

3.72 3.83 3.96 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคณุสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.75 3.82 3.95 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความ
เขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนิสิตที่รับเขาตอ
ผูสมัคร) 

3.64 3.68 3.95 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผู สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหส ูงกวา
คุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา 
ตางประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

3.52 3.64 3.89 

รวม 3.67 3.74 3.95 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2563 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ของ
อาจารย) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษา) 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา
ศึกษาแบบมีเงื ่อนไข นิสิตไดร ับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

3.93 4.20 4.52 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

4.29 4.30 4.39 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับชี ้แจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

3.77 3.82 4.10 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

3.86 3.85 3.95 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ใน
การเรียน 

4.26 4.28 4.46 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

3.80 3.85 3.87 

รวม 3.98 4.05 4.21 

 

การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
ของนิสิต) 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษา) 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา
ศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ
ครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

3.86 3.95 4.14 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ

พรอมกอนเขาศึกษา) 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

4.08 4.10 4.31 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคู มือการปฐมนิเทศ พรอมกับชี ้แจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

3.77 3.82 4.10 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

3.85 3.89 3.98 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการ
เรียน 

4.16 4.15 4.23 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ไดอยาง
เหมาะสม 

3.62 3.86 4.11 

รวม 3.98 4.05 4.14 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2563 
ดานการรับนิสิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

3.60 3.67 3.62 3.74 3.81 3.95 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษา) 

3.98 3.98 4.05 4.05 4.21 4.14 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.79 3.82 3.83 3.89 4.01 4.04 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย/นิสิต ปการศึกษา 2563 ตอกระบวนการ การรับนิสิต และการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษามีแนวโนมสูงข้ึนจากปที่ผานมา อันเน่ืองมาจาก 

หลักสูตรนำผลการประเมินทีไ่ดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกจิกรรมในการเตรียมความ
พรอมใหนิสิต และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรงุกิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต โดยเฉพาะดาน
การใชเทคโนโลยีใหมๆ ที่มีมากข้ึนจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ผานมา โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1.จัดใหนิสิตพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อสรางความพรอมทั้งการใชชีวิตในยุคปจจุบันผานทางสื่อออนไลน  
2.ดานการพัฒนาเทคโนโลยี ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานการศึกษา

และการเรียนผานระบบออนไลนมากขึ้น มีการปรับปรุงระบบ Cyber U เปน ระบบ x-studi ซึ่งเปนระบบใหมที่
ทันสมัย สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื่อสงเสริมการเรียนการสอนผานระบบออนไลนให งายมากข้ึน ทั้งตัว
ผูสอน และผูเรียน 

3.การจัดกิจกรรม/อบรม ออนไลน มากขึ้นเพื่อปน การปรับตัวและการใชชีวิตในสถานการณโรคระบาด 
โควิท – 19 ในปจจุบัน 
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ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นิสิต (เฉพาะปริญญาตรี) ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.00 4.00 4.20 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

3.80 3.80 4.00 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.00 4.00 4.20 
    1.4 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวย
ใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

3.80 3.80 3.80 

    1.5 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณ
อ่ืนๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.00 4.00 3.80 

รวมผลการประเมิน 3.88 3.92 4.00 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต 
(เฉพาะปริญญาตรี) ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.60 4.62 4.63 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

4.39 4.35 4.40 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.59 4.61 4.62 
    1.4 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวย
ใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.67 4.69 4.70 

    1.5 อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณ
อ่ืนๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.58 4.58 4.62 

รวมผลการประเมิน 4.55 4.57 4.59 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรี ป
การศึกษา 2563 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวน 
ระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที ่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.02 4.09 4.20 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.11 4.16 4.60 
4.2    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของ
นิสิต 

4.14 4.11 4.20 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวน 
ระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.05 4.12 4.40 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือ
ดานอ่ืนๆ 

4.23 4.22 4.00 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศกึษาชา ฯลฯ) 

4.16 4.20 4.20 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.54 4.51 4.20 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.15 4.19 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.18 4.20 4.23 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 
2563 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสติปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวน 
ระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที ่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

3.85 3.90 4.15 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.02 4.06 4.17 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 3.92 3.94 4.12 
    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

3.80 3.82 3.99 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือ
ดานอ่ืนๆ 

3.94 3.94 4.08 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศกึษาชา ฯลฯ) 

3.75 3.85 4.05 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.00 4.08 4.24 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

3.92 3.98 4.12 

รวมผลการประเมิน 3.90 3.94 4.12 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2563 
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.08 4.20 4.20 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

4.18 4.20 4.60 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.22 4.40 4.40 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.30 4.40 4.40 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 เชน ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

4.44 4.60 4.60 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบนั 4.12 4.20 4.40 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.27 4.40 4.20 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

4.11 4.20 4.20 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.07 4.20 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.19 4.31 4.36 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2563 
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.75 3.80 3.93 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

4.06 4.10 4.21 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 3.84 3.94 4.06 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

3.72 3.80 4.08 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 เชน ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

3.82 3.86 4.02 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.94 3.95 4.07 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.86 3.90 4.15 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

3.88 3.94 4.04 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

3.72 3.84 4.15 

รวมผลการประเมิน 3.84 3.90 4.08 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยนสิิตตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและ
ตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2563 
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและดานการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต 

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
แกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
บัณฑิตศึกษา) 

4.18 3.90 4.20 3.94 4.23 4.12 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.19 3.84 4.31 3.90 4.36 4.08 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.19 3.87 4.26 3.92 4.30 4.10 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย/นิสิตตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรี ปการศึกษา 2563 ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดใน
เรื่อง อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.60 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่ง 
การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการ
เรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) คาเฉลี่ยเทากับ 3.99 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย/นิสิตตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 
2563 ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัด
กิจกรรมที่สนองความตองการของนิสิต คาเฉลี่ยเทากับ 4.60 คะแนน และมีคาเฉลี ่ยต่ำสุดในเรื ่อง มีการจัด
งบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม คาเฉลี่ยเทากับ 
3.93 คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย/นิสิตในเรื่องกระบวนระบบอาจารยที่ปรกึษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพฒันา
นิสิต ที่ไดมีคาเฉลี่ยของอาจารยเทากับ 4.30 คะแนน ของนิสิตคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 
ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิตคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง มีการจัดการความเสี่ยง
ดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) และนำผล
การประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง มีการจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความ
เสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ)  โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. หลักสูตรไดประชุมและวางแผนตอนตนปการศึกษาเพื่อใหอาจารยที่ปรึกษา อาจารยประจำหลักสูตร 
และอาจารยประจำรายวิชา ไดสำรวจแผนการเรียน ผลการเรียน ของนิสิตทุกชั้นปที่อยูในความรับผิดชอบของ
ตนเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงนิสิตช้ันปสุดทายหรือนิสิตกลุมที่เทียบโอนรายวิชาที่ใกลจะสำเร็จการศึกษา วามีรายวิชา
ใดที่ยังติดปญหา หากเกิดปญหาจะไดแกไขไดอยางทันเวลาหากตองมีการเพิ่มถอนรายวิชาหรือลงวิชาเพิ่มเติม 

2. หลักสูตรไดมีการพูดคุยกับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจำรายวิชาเพื่อใหอาจารยน้ันไดติดตอกับ
นิสิตเพื่อสอบถามปญหาการเรียนวานิสิตที่ทานดูและอยูน้ันเปนอยางไร  
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3. หลักสูตรไดเพิ่มชองทางใหอาจารยไดพูดคุยกับนิสิตและสามารถสนทนาสื่อสารกันไดในระหวางเรียนไม
วาจะเปนการเขาปรึกษาไดกับอาจารยโดยตรงที่หองพักอาจารยหรือโทรศัพท และชองทางอิเล็กทรอนิกสน้ัน
ประกอบดวย Application line, Facebook หรืออีเมลล  

ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นมีการจัดกจิกรรมนิสิต
ตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงคของหลักสตูร โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรปูธรรมดังน้ี 
 1. หลักสูตรมีการจัดโครงการเตรียมความพรอมกอนจะฝกสหกิจ มีการพัฒนาทางดาน Digital ICT และ 
media literacy ฝกเนนทางดานเทคโนโลยี การเรียนการสอนผานระบบ XStudi - Student ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อเปนการพัฒนาการเรียนการสอน ในการจัดกิจกรรรมหรือโครงการ โดยทางคณะฯ ไดมีจัดโครงการเตรียมสห
กิจศึกษาขึน้ในป 2563และดำเนินตอไปในป 2564 พรอมทั้งพัฒนาความรูและเทคโนโลยีใหมใหเกิดขึ้นอยูเสมอ 
ควบคูไปกับการสงเสริมในการผลิต คนควาวิจัยทางวิชาการตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอสังคมและการพัฒนาประเทศ
โดยสวนรวม 
 2. หลักสูตรมีการจัดโครงการสาธารณสุขเวสเทิรน รวมพลัง สรางสรรค พัฒนาชุมชน เปนโครงการพัฒนา
นิสิตที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยมี การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการ
ฝกปฏิบัติจริงในชุมชนของนิสิตอีกดวย 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
1. ตารางขอมูลนิสิตแตละปการศึกษา 
ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ี

เร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2556 88 88 86 51 50 31 21 2 

2557  126 126 121 104 93 67 4 

2558   57 57 57 43 33 7 

2559    53 52 52 35 9 

2560     54 50 42 14 

2561      77 67 44 

2562       62 58 

2563        180 

รวม 88 214 269 282 317 346 327 318 

 
2.  อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ีรับเขา จำนวนนิสิตตนปการศึกษา จำนวนนิสิตส้ินสุดปการศึกษา อตัราการคงอยู (รอยละ) จำนวนท่ีหายไป 
2558 57 31 22.58 26 

2559 53 31 29.03 22 

2560 54 22 63.64 32 

2561 77 44 100.00 33 

2562 62 59 100.00 3 

2563 180 180 100.00 - 

รวม 483 367 69.21 116 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.00 4.20 4.40 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.80 3.80 4.00 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.60 3.80 3.80 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.80 3.80 4.00 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.80 4.00 4.00 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.00 4.00 4.20 

รวมผลการประเมิน 3.83 3.93 4.07 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.21 4.27 4.32 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.06 4.11 4.12 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.98 4.05 4.07 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.12 4.12 4.15 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.09 4.10 4.17 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.25 4.30 4.32 

รวมผลการประเมิน 4.11 4.16 4.19 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสิต ปการศึกษา 2563  ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การ
สำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.13 4.20 4.20 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.07 4.20 4.00 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.23 4.40 4.20 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

4.36 4.40 4.60 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.50 4.60 4.60 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.24 4.40 4.20 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.22 4.40 4.20 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.30 4.40 4.20 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.25 4.40 4.40 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.29 4.40 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.26 4.38 4.30 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2563  ดานผลท่ีเกิดกับนสิติ 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การ
สำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 3.90 3.94 4.00 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 3.95 3.98 4.07 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 3.84 3.96 4.06 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

4.01 4.06 4.08 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การ
สำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.08 4.15 4.20 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.75 3.85 3.98 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.80 3.91 4.04 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.84 3.86 4.08 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.92 3.90 4.00 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.95 4.00 4.05 

รวมผลการประเมิน 3.90 3.96 4.05 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการจัดการขอรองเรียน ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรือ่งมีชองทางใน
การรองเรียนหลายชองทาง คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ความรวดเร็วในการจัดการ
ขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากบั 3.80 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรยีน ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องมีชองทางใน
การรองเรียนหลายชองทาง คาเฉลี่ยเทากับ 4.32 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ความรวดเร็วในการจัดการ
ขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากบั 4.07 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.30 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งมอีัตราการ
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตในเรือ่งกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.05 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งความ
กระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ความรวดเร็วในการจัดการ
ขอรองเรียน ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน และนำผลการ
ประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรือ่ง ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน ความกระตือรือรนในการจัดการขอ
รองเรียน คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. เรงดำเนินการในเรื่องความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน ความกระตือรือรนในการจัดการขอ
รองเรียน ซึง่ทางหลกัสูตรไดมีการติดตามการเรือ่งเรียนนิสิตเปนประจำทุกเดือน  

2. นำปญหาของนิสิตทีส่งเขามาในแตละชองทางเขาสูวาระการประชุมในทุกครั้ง  
ทั้งน้ีสามารถพฒันาการกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ

รองเรียนของนิสิตในประเด็น มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทางโดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 
1. มีการพัฒนากระบวนการประเมินผลการจัดการขอรองเรยีน รวมไปถึงมีการปรับปรุงระบบและกลไกใน

การจัดการขอรองเรียนของนิสิต 
2. มีชองทางในการจัดขอรองเรียนหลาหลายชองทาง พรอมทั้งงายและสะดวกในการติดตอประสานงาน มี

ชองทางการติดตอสือ่สารระหวางอาจารยและนิสิตที่หลากหลาย เชน Line, Facebook, E-Mail, โทรศัพท Chat 
room, FAQ และ Web board 
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หมวดท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563  
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
 ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1 
ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย
ประจำหลักสูตรระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 3.90 4.00 4.00 

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  3.60 4.20 4.40 

    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารย
ในหลักสูตรสามารถสงเสรมิการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.80 4.20 4.20 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ 
ในจำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 4.40 4.60 4.80 

รวมผลการประเมิน 3.93 4.25 4.35 

จากผลการดำเนินการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตรในปการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร 
จึงไดมีการประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการรับและแตงตั้งอาจารยประจำ
หลักสูตรปการศึกษา 2563 พบวา ผลการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มีคาความพึงพอใจเฉลี่ยนอยที่สุด 4 และเทากันกับในปการศึกษา 2562 โดย
คาเฉลี่ยตลอดทั้งปการศึกษา 2563 อยูที่ 4.35 อยูในระดับดีมาก 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563 
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

4.30 4.20 4.20 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.10 4.20 4.60 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคง
อยูกับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.10 3.80 4.00 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

4.10 4.20 4.40 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   ขาด
แคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความเส่ียง ดาน
จรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.40 4.60 4.80 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.30 4.40 4.60 

    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.10 4.40 4.60 

    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.80 4.00 4.00 

    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร 4.30 4.40 4.60 

    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4.00 4.00 4.20 

    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 3.80 4.00 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.12 4.20 4.38 

จากผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารอาจารย ในปการศึกษาที่ 2563 มีการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยตอระบบการบรหิารอาจารยของหลกัสตูร พบวา ในปการศึกษาที่ 2563 ความพึงพอใจตอระบบและกลไก
บริหารกำลังคนที่มปีระสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคงอยูกับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือ
การยายงาน และระบบระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีคา
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด คือ 4.00 การประชุมผูบริหารจึงมีการวางแผนเพื่อสงเสริมและปรับปรุงระบบการ
บริหารอาจารยในปการศึกษา 2564 โดยนำผลจากการดำเนินงานในแตละดาน ไดแก แผนกลยุทธคณะสาธารณสขุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน พ.ศ. 2560-2564 และแผนบริหารความเสี่ยง ประกอบรวมกัน 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563 
ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการ

ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบ

การบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยาง
ตอเน่ือง 

4.30 4.40 4.60 

    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐาน
และ  มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.10 4.20 4.20 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทาง
วิชาการอยางตอเน่ือง 

4.30 4.40 4.60 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั ้งในและระหวาง
หลักสูตร 

4.10 4.20 4.20 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.30 4.40 4.60 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการ

ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบ

การบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

4.00 4.00 4.20 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที ่ม ีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอด

ประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร 4.00 4.20 4.40 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวา

กำลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที ่ตองเนนทักษะ

ความสามารถดานการวิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 
3.90 4.00 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.13 4.23 4.35 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2563 ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 

 ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

2561 2562 2563 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 

ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 

(ระบบการรับอาจารยใหม) 
3.93 4.25 4.40 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.12 4.20 4.20 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.13 4.23 4.20 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.06 4.23 4.27 

สรุปผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื ่องกระบวนการระบบการรับและแตงตั ้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลกัสตูร/อาจารยประจำหลกัสตูร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ที่ไดมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.27 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริม
และพัฒนาอาจารย คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คะแนน 

จากผลการดำเนินงานขององคประกอบที่ 4.1 กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารยของหลักส ูตร  

ประกอบดวยระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสตูร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริม
และพัฒนาอาจารย พบวา ผลสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย
ของหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 ระดับความพึงพอใจมาก  

ในปการศึกษา 2563 มีการประชุมสรปุผลการดำเนินงาน และผลการประเมินระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารย 
การกำกับและติดตามผลการดำเนินงาน ตั้งแตการเขารวมการอบรมในโครงการที่จัดขึ้นทั้งภายนอกและภายในองคกร 
รวมถึงจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย และจำนวนของอาจารยที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ ตลอดจนการสงเสริมใหอาจารย
ประจำหลักสูตรเรียนตอในระดับปริญญาเอก นำมาวางแผนเพื่อสงเสริมและพัฒนาอาจารยในป 2564 โดยการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรประจำปและแผนพัฒนารายบุคคล  และโครงการสงเสริมและพัฒนาอาจารยใหสอดคลองกับความ



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2563 30 
 

ตองการของอาจารยใหครอบคลุมทั้งทางดานวิชาการ เนนไปที่กระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในดาน
งานวิจัย มีการวางแผนการอบรมใหอาจารยมีแนวทางในการขอทุนทำวิจัยจากหนวยงานภายนอก และตีพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเตรียมความพรอมและเรงรัดการขอตำแหนงทางวิชาการ ซึ่งการ
วางแผนระบบสงเสริมและพัฒนาอาจารยในปการศึกษา 2564 น้ัน เปนการใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนา
อาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะ
ความสามารถดานการวิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย 
และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. การจัดสรร และจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมคุีณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการตามเปาหมาย
ที่กำหนด 

2. ทบทวนระบบและกลไกการบริหารกำลังคนที่สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคงอยูกับสถาบัน 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร, 

ดานระบบการบริหารอาจารย และดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในประเด็นผลลัพธที่เกิดกับอาจารย 
โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. อาจารยมีผลงานวิชาการที่สามารถนำมาใชในการขอตำแหนงวิชาการ 
2. อาจารยมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหกาวหนา เปนที่ยอมรับของหนวยงานภายนอก 
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ตัวบงชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนำเขา 

ในปการศึกษา 2563 มีอาจารยประจำหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 5  คน มีวุฒิปริญญาโทจำนวน 1 
คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 4 คน  ดำรงตำแหนงทางวิชาการ จำนวน 1 คน ยังมีผลงานวิชาการของอาจารย
ฐานขอมูลระดับชาติ จำนวน 7 เรื่อง และ ระดับนานานาชาติ 2 เรื่อง รวม 9 เรื่อง 
 
(ตัวบงชี้ 4.2.1) รอยละอาจารยท่ีมีคณุวุฒฺปริญญาเอก  

จำนวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดำเนินงาน 

อาจารยวุฒิปริญญาตรี คน - 

อาจารยวุฒิปริญญาโท คน 1 

อาจารยวุฒิปริญญาเอก คน 4 

รวมจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) คน 5 

รอยละอาจารยประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี รอยละ 0 

รอยละอาจารยประจำที่มีวุฒิปริญญาโท รอยละ 20 

รอยละอาจารยประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก รอยละ 80 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
4 

X 100 =   80 
5 

 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได = 
80 

X 5 =      20 
20 

 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

การบรรลเุปาหมาย 

(√บรรลุเปาหมาย , 

xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

 รอยละ 20 รอยละ 80 √ 5 รอยละ 20 
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(ตัวบงชี้ 4.2.2) รอยละอาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ  
จำนวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย คน - 

รองศาสตราจารย คน - 

ผูชวยศาสตราจารย  คน 1 

อาจารยที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ คน 4 

รวมจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาตอ) รอยละ 100 

รวมอาจารยประจำที่มีตำแหนงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 1 

รอยละอาจารยประจำที่มีตำแหนงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  รอยละ 20 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
1 

X 100 =  20 
5 

 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 
20 

X 5 =    1.67 
60 

 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

การบรรลเุปาหมาย 

(√บรรลุเปาหมาย , 

xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

รอยละ 60 รอยละ 20 x 1.67 รอยละ 60 
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(ตัวบงชี้ 4.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง

น้ำหนัก 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0.20 6 1.2 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0.20   

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ 0.40   

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40   

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. 

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 2 0.8 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบัน

นำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 

  

2.5 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 0.60   

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 0.60   

4.1บทความวิจัยทีต่ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให 

กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.80 

  

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.

แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.80 

  

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 0.80   

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 1 0.80   

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 1 1.0 

5.2 บทความวิชาการที ่ต ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

  

5.3 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00   

5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานการประเมินตำแหนงทางวิชาการแลว 1.00   

5.5 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 1.00   

5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 1.00   

5.7 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว 1.00   

5.8 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 
1.00 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง

น้ำหนัก 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

online 
0.20 

  

7. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   

8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60   

9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80   

10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 5 

จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด 9 

จำนวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด - 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3.0 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร - 

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 60 

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร - 

คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร - 

คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร - 

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีตีพิมพเผยแพรอาจารยประจำหลักสูตร  

ท่ี ช่ือผูวิจัย ช่ือผลงานวิจัย 
แหลงท่ีตีพิมพเผยแพร/ฉบับท่ี

ตีพิมพ/ปท่ีตีพิมพ(ว/ด/ป) 

ปท่ี

ตีพิมพ

เผยแพร 

คา

น้ำหนัก 

1 อ.ดร.ขนิษฐา  วัฒนจินดาเลิศ การศึกษาลักษณะและระดับกิจกรรม

ทางกายของผูสูงอายุในโรงเรียน

ผูสูงอายุเทศบาลตำบลสระลงเรือ 

อำเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  

การประชุมวิชาการและ

นำเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาต ิครั้งที่ 18 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

3 - 4 กค 

2564 

0.2 

พฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ทำงานของพนักงานเก็บขยะในเขต

พื้นที่อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

การประชุมวิชาการและ

นำเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาต ิครั้งที่ 18 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

3 - 4 กค 

2564 

0.2 

2 ผศ.ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองตาม

หลักพุทธจริยธรรมของคนไทย  ใน

การปองกันโรคเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

Internation and National 
Academic  Conference  
2021 “ Buddhissm  
Intograting  with  Modern     
Sciences to  Mental and 
Social Development” 

27 มิ.ย.  

2564 

0.4 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ

ประชาชนในการปองกันโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) 

Internation and National 
Academic  Conference  
2021 “ Buddhissm  
Intograting  with  Modern     

27 มิ.ย.  

2564 

0.4 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย ช่ือผลงานวิจัย 
แหลงท่ีตีพิมพเผยแพร/ฉบับท่ี

ตีพิมพ/ปท่ีตีพิมพ(ว/ด/ป) 

ปท่ี

ตีพิมพ

เผยแพร 

คา

น้ำหนัก 

Sciences to  Mental and 
Social Development” 

ความรอบรูดานสุขภาพ กับ 

พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของ

ประชาชนไทย  ในสถานการณการ

ระบาดโควิค-19 ระยะ 3 

การประชุมวิชาการและ

นำเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาต ิครั้งที่ 18 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

3 - 4 กค 

2564 

0.2 

3 อ.จักรพงษ  สุขเจริญ 

การศึกษาผลกระทบจากโรคระบาดโค

วิด-19 ในพื้นที่เขตตำบลจรเขสามพัน 

อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

การประชุมวิชาการและ

นำเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาต ิครั้งที่ 18 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

3 - 4 กค 

2564 

0.2 

4 อาจารย ดร.นพกร อุสาหนันท Occupational health and safety 

management case study: 

Establishment of PM10 Contour 

map 

Global Journal of 
Engineering and 
Technology Advances 

03 

January 

2021 

1.0 

5 อาจารย ดร.อัจฉรา มะโนวัฒนา การคัดเลือกเช้ือโอลจิีนัสยีสตทีม่ี

ประสิทธิภาพในการยอยแปงได 

การประชุมวิชาการและ

นำเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาต ิครั้งที่ 18 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

3 - 4 กค 

2564 

0.2 

การทำบรสิุทธ์ิสารสกัดเอนไซม

เปอรออกซิเดสจากมะเขือเปราะ 

โดยวิธีการตกตะกอนดวยเกลือ 

(NH4)2SO4 

การประชุมวิชาการและ

นำเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาต ิครั้งที่ 18 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

3 - 4 กค 

2564 

0.2 
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สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

= 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
3.0 

X 100 =    60 
5 

 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 
60 

X 5 =    15 
20 

 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 

การบรรลเุปาหมาย 

(√บรรลุเปาหมาย , 

xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

รอยละ 15 รอยละ 60 √ 5 รอยละ 20 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล (มคอ.2) 
ช่ือ-นามสกุล (สมอ. 08) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562 

ช่ือ-นามสกุล (สมอ. 08) 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ปการศึกษา 2563 
1 อาจารยพรรณิกา นวกุล อาจารย ดร.ขนิษฐา  วัฒนจินดาเลิศ อาจารย ดร.ขนิษฐา  วัฒนจินดาเลิศ 
2 อาจารย ชุติพร อินชนะ ผศ.วิราสิริริ์     วสีวีรสิว ผศ. ดร.วิราสิริริ์     วสีวีรสิว 
3 ผศ.วิราสิริริ์     วสีวีรสิว อาจารยจักรพงษ  สุขเจริญ  อาจารยจักรพงษ  สุขเจริญ  
4 อาจารยจักรพงษ สุขเจริญ อาจารยกลาณรงค  อินตะวงค อาจารย ดร.นพกร อุสาหนันท 
5 ผศ. สมศรี ดาวฉาย อาจารย ดร.นริศรา  กุลปรีชานันท อาจารย ดร.อัจฉรา มะโนวัฒนา 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2563  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความพรอม 
และสำเร็จการศึกษา 

4.50 4.60 4.80 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.50 4.60 4.60 

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

4.20 4.40 4.60 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.70 4.80 4.80 

    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและสามารถ
ตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.60 4.60 4.60 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.50 4.60 4.40 

    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.60 4.60 4.60 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.60 4.60 4.60 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.70 4.80 4.80 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.80 4.80 4.80 

    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรยีนการสอน 4.50 4.60 5.00 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการ
อยูรวมกัน 

4.50 4.60 4.60 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.30 4.40 4.40 

    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.70 4.80 4.80 

รวมผลการประเมิน 4.54 4.63 4.67 

ในปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการสำรวจความพึงพอใจของอาจารยเกี่ยวกับดานการบริหารหลักสูตร 
พบวา อาจารยมีความพึงพอใจในดานการบริหารหลกัสูตรทุกตัวบงช้ี ที่ระดับคะแนน 4.67 เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 
2562 โดยตัวบงช้ีที่มีระดับคะแนนนอยที่สุดคือ ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่
รับในหลักสูตร และการสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร อยูที่ 4.40 ในป 
2563 จึงมีการนำผลการประเมินมาวางแผนเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในดานวัสดุ อุปกรณ เพื่อการจัดการเรียน
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การสอนใหกับนิสิตเพิ่มมากข้ึนในปการศึกษา 2564 โดยการวางแผนเพิ่มวิธีการกำกับและติดตาม เพื่อใหมีความ
เหมาะสมและเพียงพอตอการใชงาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2563 ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.20 4.20 4.40 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.30 4.40 4.40 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.10 4.40 4.60 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

4.40 4.60 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.25 4.40 4.50 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.50 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง อัตราการคงอยูของอาจารยผูรบัผดิชอบหลักสตูร และความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่อง อัตราการคงอยูของ
อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื ่อง อัตราการคงอยูของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. มีการกำหนดภาระงานโดยคำนึงถึงความชำนาญของอาจารย  
2. มีการมอบขวัญและกำลังใจใหกับอาจารยที่มีผลงานวิชาการ นำสื่อเสียงสูองคกร 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการบริหารหลักสูตรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็น อัตราการคงอยูของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. อาจารยประจำหลักสูตรมีความสามัคคีมุงมั่นที่จะพัฒนาองคกรใหมีพัฒนาการเพิ่มข้ึนทุกป 
 ดานอัตราคงอยู  ปการศึกษา 2563 มีอัตราการคงอยู ของอาจารยผุ ร ับผิดชอบหลักสูตรคงที ่ จาก
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ ในปการศึกษา 2562 ควรมีการดํารงรักษาอาจารยผู
รับผิดชอบหลักสตูรดวยการสรางแรงจงูใจ มีสิ่งสนับสนุนใหอาจารยมีอัตราการคงอยูอยางตอเน่ืองคณะสาธารณสขุ
ศาสตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเล็งเห็นความเสี่ยงและตระหนักถึงความสำคัญดานอัตราการคงอยูของ
อาจารย ซึ่งไดรับการพิจารณาและพัฒนา จึงรวมกันประชุมและไดกำหนด นโยบายสงเสริมและสนับสนุนให
อาจารยทุกทานมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยเขาประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูทรงคุณวุฒิเพื่อเพิ่มพูน
ความรูใหกวางขวาง และทางคณะยังมีการบริหารคาตอบแทนดวยการมอบเกยีรติบัตรยกยองชมเชยเพื่อเสริมสราง
แรงจูงใจธำรงรักษาใหแกผูมีผลงานโดดเดนดานวิชาการ งานวิจัย ดูแลกิจการนิสิต เพื่อเปนกำลังใจในการทำงาน  
นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมโดยทำกิจกรรมสรางสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน โดยการจัดโครงการสงเสริมสมรรถนะ
พื้นฐานดวยการหาความรู จากเพื ่อนรวมงาน และดูแลคุณภาพชีวิตดานสังคมในการทำงาน จากการดำเนิน
โครงการดังกลาวสงผลใหอาจารยมีปฏิสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงานตลอดจนการแลกเปลีย่นเรียนรูต้ังแตเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การรวมมือกันทำกิจกรรมระหวางอาจารยตลอดจนการรวมมือการจัดทำกจิกรรม
และโครงการใหกับนิสิต สงผลใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในดานสังคมการอยูรวมกันในการทำงาน  
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ปการศึกษา 2563 
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบ
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนา
ความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.83 4.00 4.20 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหม
ใหนิสิตไดเรียน 

3.89 4.00 4.40 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ
และความตองการของผูใชบัณฑิต 

4.00 4.00 4.40 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเน้ือหาที่ครบคลุม
กวางขวางครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง 
สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.36 4.40 4.60 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื ่องสัมพันธกัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.43 4.60 4.60 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.43 4.60 4.60 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.02 4.20 4.40 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอ
ยอด 

4.50 4.60 4.60 

    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดใน
หลักสูตร 

4.26 4.40 4.60 

    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที ่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

4.00 4.20 4.40 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ
การศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินทีเ่ปนมาตรฐานเดียวกัน 

3.93 4.00 4.40 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปน
จุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต 

4.24 4.40 4.60 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนใน
เน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

4.18 4.20 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.16 4.28 4.46 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลกัสูตร และการ
ปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.46 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องหลักสูตรมกีารกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพฒันา
ความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มปีระสิทธิภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องหลักสูตรมกีารกำหนดสาระ
วิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวย
สรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

 1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อสรางโอกาสใหนิสิตมีการพัฒนาการเรียนรูในวิชา การ
วิจัยทางสาธารณสุข และวิชาการจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อเช่ือมโยงสาระสำคัญของการสอนแตเน่ืองจากสถานการณ
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนาทำใหการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชาการจัดการคุณภาพน้ำตองเลื่อนออกไป และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน  

 2. อาจารยจัดทำสื่อการสอนที่สามารถใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติมนอกช้ันเรียน  
 3. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นหลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทาง

ทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยมี
ผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
  1. มีการปรับปรงุในรายละเอียดเน้ือหาในบทเรียนใหเปนปจจุบัน และเปดรายวิชาใหม ในรอบ
การครบรอบปรับปรงุหลักสูตร ในปการศึกษา 2564 

 2. นิสิตสามารถเรียนรูจากสื่อการสอนที่พัฒนาข้ึนมาใหไดศึกษานอกเวลาเรียน 
 3. นิสิตสามารถควบคุมการเรียนรูของตนเอง  
จากผลการดำเนินการดังกลาวทำใหในปการศึกษา 2563 ผลการประเมินในเรื่องหลักสูตรมีการกำหนด

สาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที ่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู  ทักษะผานการเรียนการสอนที ่มี
ประสิทธิภาพ มีคาเฉลี่ยสูงขึ้นเปน 4.20 นอกจากนี้ในภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอ
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร มีคาเฉลี่ยแนวโนมสูงข้ึน ทำ
ใหมีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากป 2562 คือจาก 4.28 เปน 4.46 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ ปการศึกษา 2563 
ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.1ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่
สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

4.60 4.60 4.80 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมี
โอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแต
ละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3.89 4.00 4.20 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยให
ทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียนปกติ/ออนไลน (ทางไกล) การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.10 4.20 4.40 

    5.2.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ .4) 
ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.68 4.80 4.80 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจาก
อาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/
อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน 

4.43 4.60 4.60 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และ
การปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

3.88 4.20 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.26 4.40 4.53 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2563 ดานกระบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ 
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.10 4.20 4.20 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.38 4.40 4.60 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.32 4.40 4.60 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรยีนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตอง
มีกอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

3.85 4.00 4.20 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนปกติ/ออนไลน เพื ่อเพิ่ม
ประสบการณการเรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

3.99 4.00 4.20 

    5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการ
สื่อสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน 
การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

4.36 4.40 4.60 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหา
งานทำ/การเผยแพรผลงาน) 

4.35 4.40 4.40 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษา
ดงูาน 

4.53 4.60 4.60 

    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.22 4.40 4.60 
    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.13 4.20 4.40 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ 
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.28 4.40 4.40 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยใน
สาขา/หลักสูตร 

3.95 4.20 4.40 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.63 4.80 4.80 
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิ่มเติม (    
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและ
สงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.12 4.20 4.40 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  4.49 4.60 4.80 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและ
สงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

4.68 4.80 4.80 

    5.2.17 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใน 
(ถามี) 

4.56 4.60 4.80 

    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารย ที่
ปรึกษา (ถามี) 

4.60 4.60 4.60 

    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3.98 4.20 4.40 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวม
ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

4.00 4.20 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.28 4.38 4.51 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2563 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 2563 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  4.26 4.40 4.53 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.28 4.38 4.51 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.27 4.39 4.52 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ไดมีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.53 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพนิสิตระหวางเรียนปกติ/ออนไลน เพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ
คาเฉลี่ยเทากบั 4.20 คะแนน เน่ืองมาจากในภาคการศึกษา 2/2563 และภาคฤดูรอน 3/2563 มีการเรียนการสอน
ผานระบบออนไลน การจัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียน
ออนไลน เพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การทำงาน/การประกอบน้ัน อาจจะไมมีความนาสนใจหรือเปนกจิกรรม
ที่ยังมีความดึงดูดแกผูเรียนเพียงพอ ตลอดจนรูปแบบการเรียนการสอนในระบบออนไลนยังไมเหมาะสมในการจัด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรูใหกับนิสิตไดฝกปฏิบัติไดโดยตรง 

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียน ออนไลน เพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การทำงาน/
การประกอบอาชีพและนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรงุเรือ่งการจดัหากิจกรรมในรูปแบบทีเ่หมาะสมเพิม่ข้ึน 
โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
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1. วางแผนเน้ือหา (Content) และออกแบบวิธีการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน เปนสวนสำคัญที่ทำให
การเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค เน้ือหาควรมีการออกแบบโครงสรางตามวัตถุประสงคของรายวิชา เพื่อให
ผูเรียนศึกษาทำความเขาใจไดดวยตนเองอยางเหมาะสม รวมทั้งควรมีการจัดลำดับขอมูล หัวขอยอยตางๆใหมีการ
เช่ือมโยงกันระหวางเน้ือหากับกิจกรรม และเน้ือหาในบทเรียนสามารถที่จะสงเสริมใหผูเรียนศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ไดภายหลังจากการเรียนออนไลน 

2. ปรับปรงุรปูแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน โดยระบบการจัดการเรียนการสอนแบบเปด
เสมือนหองเรยีนจรงิ ทำใหผูสอนและผูเรียนสามารถมปีฏิสัมพันธระหวางกันและกันได โดยผูสอนสามารถออกแบบ
เนื้อหา กิจกรรมการเรียนแบบทดสอบ ชองทางมอบหมายงานและการสงงาน นอกจากนั้นมีสามารถสรางหอง
สำหรับการตอบโตระหวางผูสอนและผูเรียนได โดยเฉพาะวิชาที่จำเปนตองใชทักษะปฏิบัติ ควรเลือกใชวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบผสมผสานเพื่อใหผูเรียนสามารถฝกทักษะปฏิบัติรวมกับผูสอนและแกไขปญหาหรือขอสงสัยกับ
ผูสอนไดทันที 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2563  
ดานการประเมนิผูเรียน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.10 4.20 4.40 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

3.90 4.00 4.20 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา 
การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.40 4.20 4.40 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

4.10 4.00 4.20 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพ
นิสิต (มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบ
หรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอน
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

4.30 4.40 4.60 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.30 4.60 4.60 

    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรด
ชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือ
ที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่
แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.20 4.40 4.60 

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

4.00 4.00 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.24 4.40 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 

 1. ขอ 5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

2. ขอ 5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมนินิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ
การเรียนรู 

3. ขอ 5.3.9 การประเมนิการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอยีดใน มคอ.5 มคอ.
6 และมคอ.7 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คะแนน 
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง เรื่อง การกำหนดน้ำหนัก
ขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรือ่ง
เรื่อง การกำหนดน้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ดังน้ี 

1. ทุกรายวิชา ทบทวน Curriculum Mapping เพื่อนำมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อครบวงรอบการ
ใชหลักสูตร 

2. จัดเวทีวิพากยการกำหนดน้ำหนักขององคประกอบการประเมิน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการประเมินผู เรียนในประเด็น การกำหนดจุดเนนของรายวิชา โดยมีผลการ

ดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2564) มี

การปรับปรุง ประเด็นมาตรฐานการเรียนรูทั้ง 6 ดานใหสอดคลองกับ ผลการประเมินการใชหลักสูตร 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรใหม พ.ศ.2564)  มี

การปรับปรุง Curriculum Mapping ในทุกรายวิชา 
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1 )อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร (จำนวน ....10..... ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม.......10...... ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
คร้ังที่/วันที่

ประชุม 

จำนวนผูเขารวม

ประชุม 
รอยละ 

1. อาจารย ดร.ขนิษฐา  วฒันจินดาเลิศ 

2.ผศ. ดร.วิราสิริร์ิ     วสีวีรสิว 

3.อาจารยจักรพงษ  สุขเจริญ  

4.อาจารย ดร.นพกร อุสาหนันท 

5.อาจารย ดร.อัจฉรา มะโนวัฒนา 

1 (28/08/63) 5 คน 100 

2 (18/09/63) 5 คน 100 

3 (18/12/63) 5 คน 100 

4 (22/01/64) 5 คน 100 

5 (19/02/64) 5 คน 100 

6 (26/03/64) 5 คน 100 

7 (23/04/64) 5 คน 100 

8 (28/05/64) 5 คน 100 

9 (25/06/64) 5 คน 100 

10 (23/07/64) 5 คน 100 

เฉลี่ยรอยละ 100 

2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 
  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถามี) 
หลักสูตรที่เปดสอนเปน      

             หลักสูตรใหม            

             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2554 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่  3 เดือน
พฤษภาคม ป พ.ศ. 2560 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 51 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 33 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 18 วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1 
 
  

 
   

4) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ. 5 - 6  
จำนวน 26 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 14 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 12 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา ปการศึกษา 
2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ระบบการศึกษาทางไกล) มีการจัดทำ มคอ.7  สง
ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

 
  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู  (learning outcomes) ตามที ่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื ่อวิชาที ่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งส้ิน 13 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 
2563 จำนวน 51 วิชา คิดเปนรอยละ 25.49 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

 
  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
1. ปการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การ
ปรับปรุง Curriculum Mapping ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2562 เพื่อใชในการเรียนการสอน ป 2563  และ
ยังไดมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู Curriculum Mapping 
ทุกรายวิชา เพื่อการดำเนินการในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ระบบการศึกษาทางไกล) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

 
  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร มีการรับอาจารยใหมเปนอาจารยประจำคณะ 1 คน คือ อ.ดร.สุรชัย ใหญเย็น และ
ทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำแผน ระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวน
อาจารยใหม และอาจารยใหมไดเขารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนา
อาจารยใหม ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารย  พี่เล้ียงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการ
ปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 
   

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา......6.............คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 

ชื่อโครงการ หรือ

หัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 

วัน/เดือน/ป จัดโดย 
หัวขอที่นำไปใชใน 

การเรียนการสอน 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1 อาจารย ดร.

ขนิษฐา  วัฒน

จินดาเลิศ 

  

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ

การปองกันและระงับ

อัคคีภัยเบ้ืองตน 

 

 

2.อบรมหลักสูตรความ

ปลอดภัยในที่อับอากาศ 

 

 

 

3.อบรมการสอนผาน

ระบบ yealink สำหรับ

การเรียนการสอน

ออนไลน 

 

4.การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ คร้ังที่ 18

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

5.การเตรียมความ

พรอมในการขอ

ตำแหนงทางวิชาการ 

(ออนไลน) 

 

6.การจัดการความรู

ดานการวัดและ

ประเมินผล 

7/11/2563 

 

 

 

 

3-4/12/2563 

 

 

 

 

03/2564 

 

 

 

 

3-4/07/2564 

 

 

 

17/06/2564 

 

 

 

 

6-7/02/2564 

1.บริษัทเคร่ือง

ดับเพลิงอิมพีเรียล 

จำกัดรวมกับคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

 

2. บริษัทไดเร็คชั่น 

เทรนนิ่ง จำกัด

รวมกับคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

 

3.มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

 

 

 

4. มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

 

 

5. คณะสัตว

แพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

 

6.คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

การการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย

เบ้ืองตน 

 

 

ความปลอดภัยในที่

อับอากาศ 

 

 

 

การสอนผานระบบ

ออนไลน 

 

 

 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

 

 

การขอตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

 

 

การวัดและ

ประเมินผล 

2 ผศ. ดร.วิราสิริร์ิ     

วสีวีรสิว 

 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ

การปองกันและระงับ

อัคคีภัยเบ้ืองตน 

 

 

2.อบรมหลักสูตรความ

ปลอดภัยในที่อับอากาศ 

 

 

 

3.อบรมการสอนผาน

ระบบ yealink สำหรับ

การเรียนการสอน

ออนไลน 

4.การเตรียมความ

พรอมในการขอ

7/11/2563 

 

 

 

 

3-4/12/2563 

 

 

 

 

03/2564 

 

 

 

 

17/06/2564 

1.บริษัทเคร่ือง

ดับเพลิงอิมพีเรียล 

จำกัดรวมกับคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

 

2. บริษัทไดเร็คชั่น 

เทรนนิ่ง จำกัด

รวมกับคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

 

3.มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

 

 

 

การการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย

เบ้ืองตน 

 

 

ความปลอดภัยในที่

อับอากาศ 

 

 

 

การสอนผานระบบ

ออนไลน 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

ตำแหนงทางวิชาการ 

(ออนไลน) 

 

5. การจัดการความรู

ดานการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

6-7/02/2564 

4. คณะสัตว

แพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

 

6.คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

การขอตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

 

 

การวัดและ

ประเมินผล 

 

3 อาจารยจักรพงษ  

สุขเจริญ  

 

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ

การปองกันและระงับ

อัคคีภัยเบ้ืองตน 

 

 

2.อบรมหลักสูตรความ

ปลอดภัยในที่อับอากาศ 

 

 

 

3.อบรมการสอนผาน

ระบบ yealink สำหรับ

การเรียนการสอน

ออนไลน 

 

4.การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ คร้ังที่ 18

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

5.การเตรียมความ

พรอมในการขอ

ตำแหนงทางวิชาการ 

(ออนไลน) 

 

6. การจัดการความรู

ดานการวัดและ 

ประเมินผล 

7/11/2563 

 

 

 

 

3-4/12/2563 

 

 

 

 

03/2564 

 

 

 

 

3-4/07/2564 

 

 

 

17/06/2564 

 

 

 

 

6-7/02/2564 

 

1.บริษัทเคร่ือง

ดับเพลิงอิมพีเรียล 

จำกัดรวมกับคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

 

2. บริษัทไดเร็คชั่น 

เทรนนิ่ง จำกัด

รวมกับคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

 

3.มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

 

 

 

4. มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

 

 

5.  คณะสัตว

แพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

 

6.คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

การการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย

เบ้ืองตน 

 

 

ความปลอดภัยในที่

อับอากาศ 

 

 

 

การสอนผานระบบ

ออนไลน 

 

 

 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

 

 

การขอตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

 

 

 

 

การวัดและ 

ประเมินผล 

4 อาจารย ดร.นพกร 

อุสาหนันท 

อาจารย  

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ

การปองกันและระงับ

อัคคีภัยเบ้ืองตน 

 

 

2.อบรมหลักสูตรความ

ปลอดภัยในที่อับอากาศ 

7/11/2563 

 

 

 

 

3-4/12/2563 

 

1.บริษัทเคร่ือง

ดับเพลิงอิมพีเรียล 

จำกัดรวมกับคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

 

2. บริษัทไดเร็คชั่น 

เทรนนิ่ง จำกัด

การการปองกันและ

ระงับอัคคีภัย

เบ้ืองตน 

 

 

ความปลอดภัยในที่

อับอากาศ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

 

 

 

3.อบรมการสอนผาน

ระบบ yealink สำหรับ

การเรียนการสอน

ออนไลน 

 

4.การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ คร้ังที่ 18

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

5.การเตรียมความ

พรอมในการขอ

ตำแหนงทางวิชาการ 

(ออนไลน) 

 

6.การจัดการความรู

ดานการวัดและ

ประเมินผล 

 

 

 

 

03/2564 

 

 

 

 

3-4/07/2564 

 

 

 

17/06/2564 

 

 

 

 

6-7/02/2564 

รวมกับคณะ

สาธารณสุขศาสตร 

 

3.มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

 

 

 

4. มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

 

 

5. คณะสัตว

แพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

 

6.คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

 

 

 

การสอนผานระบบ

ออนไลน 

 

 

 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

 

 

การขอตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

 

 

การวัดและ

ประเมินผล 

5 ดร.อัจฉรา มะโน

วัฒนา 

1.อบรมการสอนผาน

ระบบ yealink สำหรับ

การเรียนการสอน

ออนไลน 

 

2.การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ คร้ังที่ 18

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

3.การเตรียมความ

พรอมในการขอ

ตำแหนงทางวิชาการ 

(ออนไลน) 

 

4. การจัดการความรู

ดานการวัดและ

ประเมินผล 

03/2564 

 

 

 

 

3-4/07/2564 

 

 

 

17/06/2564 

 

 

 

 

6-7/02/2564 

1.มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

 

 

 

2. มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

 

 

3. คณะสัตว

แพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

 

4.คณะแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

การสอนผานระบบ

ออนไลน 

 

 

 

การประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ

 

 

การขอตำแหนงทาง

วิชาการ 

 

 

 

การวัดและ

ประเมินผล 

สรุปผล 
จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา

......5......คน 

จำนวนอาจารยประจำ 

รวม........5........คน 
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ไดรับการพัฒนา.........1..........คน   คิดเปนรอยละ.......100...... (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 

วัน/เดือน/

ป 
จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 

ปฏิบัติงาน 

1 นางสาวศิริลักษณ 

ปทุมสูตร 

อบรมการใชงาน e-office version 

ใหม สำหรับผูปฏิบัติงาน 

10-ก.พ.-64 มหาวิทยาลัยเวส

เทิรน 

การใชงาน e-office version 

ใหม สำหรับผูปฏิบัติงาน 

สรุปผล จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับการพัฒนา  1  คน จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม  1 คน 
 

 
  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน 59 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 

100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.49 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 

ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม

คะแนน 

จำนวนผู

ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 282 59 4.77 ดีมาก 

2 ดานความรู 264 59 4.47 ดี 

3 ดานทักษะทางปญญา 271 59 4.59 ดีมาก 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 257 59 4.35 ดี 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 251 59 4.25 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 266 59 4.50 ดี 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต   4.49 ดี 
 

√ 
  

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2562) ทั้งส้ินจำนวน......17.... คน มีผูตอบแบบ

ประเมินจำนวน.....8..... คน คิดเปนรอยละ.......47.05......... ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ 
เฉล่ียรวม เทากับ ......4.59....... เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลรวม

คะแนน 

จำนวนผู

ประเมิน 
คาเฉลี่ย 

ระดับ

คุณภาพ 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 38 8 4.75 ดีมาก 

2 ดานความรู 36.30 8 4.54 ดีมาก 

3 ดานทักษะทางปญญา 36.60 8 4.68 ดีมาก 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 37.40 8 4.67 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 35.60 8 4.45 ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 37.20 8 4.65 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต   4.62 ดีมาก 
 

 
  

รวมตัวบงช้ีในปน้ี 12 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-12 12 

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-12 100 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีไมประเมินในปน้ี - 

จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน 12 
รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2561 2562 2563 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.13 4.15 4.20 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.41 
 

4.50 
4.51 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.46 4.46 4.47 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.25 4.28 4.29 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.22 4.30 4.30 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.26 4.29 4.30 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.35 4.37 4.38 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.34 4.46 4.46 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.33 4.36 4.36 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.21 4.34 4.48 

รวมผลการประเมิน 4.29 4.35 4.37 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนนิงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ 
 ปการศึกษา 2563 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนรู เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ
หลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

4.20 4.28 4.29 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.50 4.52 4.52 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

4.40 4.50 4.51 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.40 4.60 4.65 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.21 4.30 4.30 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและ
ทันสมัย 

3.98 4.30 4.31 

    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 4.20 4.37 4.38 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือ
ทำงานรวมกัน 

4.00 4.37 4.37 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.18 4.21 4.25 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

4.00 4.12 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.36 4.37 
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ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสงูสุดในเรื่องทรัพยากรทีเ่อื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัด
การศึกษาคาเฉลี่ยเทากบั 4.51 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง.หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ 
มีความพรอมตอการจัดการศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู/ ฯลฯ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.37 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องสำหรับการเรียนการสอนทางไกล 
ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมปีระสทิธิภาพ อาจารยและนิสิตสามารถติดตอสือ่สารไดใกลชิด คาเฉลี่ยเทากับ 
4.20 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องหองเรียน หองปฏิบัติการ มี
เครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษาและ เรยีนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนิสิต
สามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด  และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรื่องระบบที่สนับสนุนการเรียนการ
สอนในยุคออนไลน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
 1.มีการพฒันาระบบการเรียนรูแบบออนไลน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหอาจารยและนิสิตสามารถ
ติดตอสื่อสารไดใกลชิด ผานระบบ yealink meeting  
 2. พัฒนาหองบรรยายออนไลน 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในประเด็นระบบทีส่นับสนุนการเรียนการสอนในยุค
ออนไลน โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรปูธรรมดังน้ี 
 1.ทำใหการพัฒนาระบบการเขาเรียนผานอุปกรณที่หลากหลายนอกเหนือจาก PC เพิ่มขึ้นผานชองทาง
ระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทำใหนิสิตสามารถเขาถึงสารสนเทศการสอนที่ทันสมยัและเน้ือหาที่ครอบคลุมของ
รายวิชาที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น การติดตออาจารยผูสอนนอกเหนือจากระบบ Web board, Chat, room 
และ FAQ ยังจัดต้ังกลุมแอปพลิเคชันไลน (Line) ของรายวิชาเพื่อใหคำปรึกษาและสอบถามระหวางอาจารยผูสอน
กับนิสิตอยางทั่วถึง 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557 

- 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558 

- 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559 

1. อ.พรรณิภา นวกุล 
2. อ.ชุติพร อินชนะ 
3. ผศ.ดร.วิราสิรริิ์ วลีวีรลิว 
4. อ.จักรพงษ สุขเจรญิ 
5. ผศ.สมศรี ดาวฉาย 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1. ดร.วิราสริิริ ์วลีวีรสิว   
2. อาจารยพรรณิกา นวกุล  
3. อาจารยจกัรพงษ สุขเจรญิ   
4. อาจารยศิริวรรณ ฉวีวรรณากร  
5. ดร.นริศรา กลุปรีชานันท 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. ผศ.วิราสริิริ ์วลีวีรสิว   
2. อาจารยพรรณิกา นวกุล  
3. อาจารยจกัรพงษ สุขเจรญิ   
4. อาจารยศิริวรรณ ฉวีวรรณากร  
5. ดร.นริศรา กลุปรีชานันท 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1. ดร.ขนิษฐา วัฒนจินดาเลิศ 
2. ผศ.วิราสริิริ์   วสีวีรสิว  
3. อาจารยกลาณรงค  อินตะวงค 
4. อาจารยจกัรพงษ สุขเจรญิ 
5. ดร.นริศรา  กุลปรีชานันท 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2563 
1. ดร.ขนิษฐา วัฒนจินดาเลิศ 
2. ผศ.วิราสริิริ์   วสีวีรสิว  
3. วาที่รอยตรี จักรพงษ สุขเจริญ 
4. ดร.นพกร อสุาหนันท 
5. ดร.อัจฉรา มะโนวัฒนา 
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หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน  
(ระบบการศึกษาทางไกล) ปการศึกษา 2560-2563 

สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้

การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน      
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.31 4.33 4.51 4.61 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.66 4.67 4.76 4.81 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.00 3.33 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 3 4 4 

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

5+1.67+5/
3=3.89 

5+1.67+5/
3=3.89 

5+1.67+5/
3=3.89 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

0 1.67 1.67 1.67 

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

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 3 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.11 3.63 3.63 3.96 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 4.00 4.00 4.00 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.59 3.86 3.88 3.96 

* หมายเหตุ * เน่ืองจากเปนหลักสูตรเปดใหมจึงเร่ิมประเมินปแรกในปการศึกษา 2559 


