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คํานํา 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดําเนินกจิกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได
กําหนดจุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ทีมุ่งเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมรีะบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสร็จเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอรายงานน้ีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย  (ประธานกรรมการ) 

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

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ      (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน  
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

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

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
 - ขอมูลสถิติพื้นฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 14 
 - รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร 26 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2557-2560 27 
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บทสรปุผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลยัเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดําเนินการ  
ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสตูรระดับปริญญาตรี ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตัง้แตป
พ.ศ. 2541 ถงึปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับอนุมัติใหเปดดําเนินการสอน
ระดับปริญญาตรี 3 หลักสตูร คือ หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรบัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี หลักสตูรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต ศูนยการศึกษานอกท่ีตัง้บุรีรัมย และ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกล ระดับ
บัณฑิตศึกษา 3 หลักสตูร คือ หลักสูตรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข หลักสตูร
สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิตระบบการศึกษาทางไกล และหลกัสูตรปรัชญาดษุฎบีัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และ
มีจํานวนอาจารยประจําหลักสตูรประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 8 คน จําแนก ดงัน้ี มีวุฒปิริญญาเอก 4 คน และวุฒิ
ปริญญาเอกและดาํรงตําแหนงรองศาสตราจารย 4 คน มีนิสติท้ังสิ้น 77 คน และในปการศึกษา 2560 มีนิสติสําเร็จ
การศึกษา จํานวน 6 คน 

ปณิธาน คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลยัเวสเทิรนสรางเสริมปญญา ใฝหาความรูคูคุณธรรมชี้นําสังคม
ผสมผสานการปฏบิัต ิเพ่ือพัฒนาสุขภาพประชาชน 

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

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

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั้นนําทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ปการศึกษา 2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน SAR CAR 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

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

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 25.15/6=4.19 4.19 4.19 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท,ปเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

รอยละ 40 
4.80/6x100=80 

80/80x5=5 
5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.60 4.60 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+5+5+0/4=3.75 3.75 3.75 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 
100 

3/3x100=100 
100/60x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 80 
3/3x100=100 
100/80x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

รอยละ 50 
4.4/3x100=146.6 

146.6/60x5=5 
4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร 

≥3.51 
0/3x100=0 
0/3x5=0 

0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย 3.58 3.58 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

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

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 3 3 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.53 3.53 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2560 6 
 

  

 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน 

-  
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เพิ่มระดับคุณภาพการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน 
   
องคปะกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กระบวนการรับนิสิตใหเปนไปตามแผนใน มคอ.2  
2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ใหพิจารณาปญหาแรกเขาจาก มคอ.2 และการวิเคราะหขอมูลจาก

นิสิตเกา 
 
องคปะกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เพิ่มระดับคุณภาพการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน 
 
องคปะกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  
- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ในการเขียนอธิบายกระบวนการตามตัวบงช้ี ควรพิจารณาในดานการประเมินกระบวนการและการ
ปรับปรุงผลการประเมินใหเปนไปอยางชัดเจน 
 
องคปะกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  
- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรวิเคราะห การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอนและสงผลใหนักศึกษา
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 
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ภาพรวมหลักสูตร 
จุดเดน 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณภาพทั้งดานปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ  
2. การดํารงรักษาใหมีอัตราการคงอยูตลอดหลักสูตรอยางตอเน่ือง 
3. ศิษยเกาของหลักสูตรมีความกาวหนาในตําแหนงที่สูงข้ึน 
 

ขอเสนอแนะ 
1. เพิ่มระดับคุณภาพการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการในระดับที่สูงข้ึน 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   

วันท่ี 7 สิงหาคม 2561 
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมิน 

1 การกํากบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย 
2. ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ไดรบั การตีพิมพและหรอืเผยแพร 

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 ผลการดําเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559 

ระหวางวันที่ 11 สิงหาคม 2560 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทย ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนําคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สํานักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

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

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตป
การศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
2556 8 3 3 3 3 
2557  24 6 17 17 
2558   15 15 15 
2559    25 25 
2560     17 
รวม 8 27 24 60 77 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จํานวน
รับเขา 

จํานวนสําเร็จการศึกษา 
จํานวนนิสิต

ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนนิสิต
ท่ียังไม
สําเร็จ

การศึกษา 

รอยละของ
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อัตราการ

คงอยู 
2557 2558 2559 2560 

2556 8 - - 4 1 5 3 62.50 73.50 
2557 24 - - 2 5 7 17 29.170 70.83 
2558 15 - - -  0 15 0 100.00 
2559 25 - - -  0 25 0 100.00 
2560 17 - - -  0 17 0 100.00 
รวม 63 0 0 6 6 12 51 19.05 80.95 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2559 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ 
ผลรวมคา
คะแนน 

จํานวนคน 
ท่ีตอบ 

คาเฉลี่ย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

25.15 6 4.19 

   (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 25.00 6 4.17 
   (2) ดานความรู 25.40 6 4.23 
   (3) ดานทักษะทางปญญา 26.00 6 4.33 
   (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 24.80 6 4.13 

 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

25.00 6 4.17 

   (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกําหนด) 24.60 6 4.10 
2 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 6 

3 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (คน) 

6 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอย
ละ 20) 

100 
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การเผยแพรผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาระดับปรัชญดุษฏีบัณฑิต 

ประเภทการตีพิมพ 
คา

นํ้าหนัก 
จํานวน 

รวมถวง
นํ้าหนัก 

1. บทความฉบับสมบรูณที่ตีพมิพในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 - - 
2. บทความฉบับสมบรูณที่ตีพมิพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 - - 

3.1บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

0.40 - - 

3.2 บทความฉบับสมบรูณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมติัและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.40 - - 

3.3 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
4.บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลTCI 
กลุมที่ 2 

0.60 - - 

5.1บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.80 - - 

5.2 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 0.80 6 4.80 
6.1 บทความที่ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - 

6.2 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
7. งานสรางสรรคทีม่ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

0.20 - - 

8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - - 

9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 - - 
10. งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 - - 
11. งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 1.00 - - 

ผลรวมถวงนํ้าหนัก 4.80 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในหลักสตูร (คน) 6 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรอืเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาเอกในหลักสูตร 

80.00 

แปลงคาคะแนนที่ไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ไดเทากับ 5 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสรมิและพัฒนานิสิต 
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 การควบคุมดูแล
การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ 

- 3.73 3.86 4.14 

    1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีความรู ความสามารถ ใน
การแนะนําการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

- 3.77 3.88 4.16 

    1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมีเวลาในการใหคําปรึกษาที่
เพียงพอ 

- 3.77 3.91 4.19 

    1.4 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความสนใจ ติดตามผล
การทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนิสิต อยางสมํ่าเสมอ 

- 3.77 3.93 4.19 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงานสรางสรรคแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความ
คิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

- 3.78 3.94 4.19 

รวมผลการประเมิน - 3.80 3.96 4.21 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จํานวนนิสิตตนป

การศึกษา 
จํานวนนิสิตสิ้นสุด 

ปการศึกษา 
อัตราการคงอยู 

(รอยละ) 
จํานวนท่ีหายไป 

2557 24 6 70.83 18 
2558 15 15 100.00 0 
2559 25 25 100.00 0 

2560 17 17 100.00 0 
รวม 81 63  18 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง - 4.20 4.23 4.50 
2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอรองเรียน - 4.30 4.32 4.50 
3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน - 4.20 4.28 4.50 
4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน - 4.00 4.24 4.40 
5. วิธีการจัดการขอรองเรียน - 4.20 4.29 4.50 
6. ผลการจัดการขอรองเรียน - 4.20 4.33 4.30 

คาเฉลี่ยแตละดาน  4.18 4.38 4.45 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา จํานวนอาจารยท้ังหมดตนปการศึกษา 
จํานวนอาจารย  
 สิ้นปการศึกษา 

อัตราการคงอยู  
(รอยละ) 

2556 5 5 100.00 

2557 5 5 100.00 

2558 7 7 100.00 
2559 5 5 100.00 

2560 8 8 100.00 

 
ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2558 2559 2560 
ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 การกําหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความพรอม 
และสําเร็จการศึกษา 

4.44 4.62 4.65 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.78 4.95 5.00 

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

4.89 4.84 4.90 

1.4 อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.67 4.56 4.70 

1.5 การเปดรายวิชามีลําดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอื้อใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและสามารถ
ตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.78 4.84 4.85 

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.67 4.84 4.95 

1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.67 4.78 4.80 

1.8 อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 

4.89 4.67 4.70 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ
สอนของอาจารย 

4.56 4.62 4.65 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.78 4.95 4.95 

1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 4.56 4.95 5.00 

1.12 บรรยาศการทํางานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการ
อยูรวมกัน 

4.44 4.73 4.80 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สําหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.67 4.56 4.60 

1.14 กระบวนการติดตาม กํากับผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา 

4.78 4.84 4.85 

รวมผลการประเมิน 4.68 4.75 4.81 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

1) อาจารยประจํา
หลักสูตรอยางนอยรอย
ละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

1. การกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการ
วางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จํานวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐาน
ดังรายการประชุม 5 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจํานวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจาํ
หลักสูตร 

คร้ังที่/วันที่
ประชุม 

จํานวน
ผูเขารวม
ประชุม 

รอยละ 

1.รศ.ดร.สุรีย   จันทรโมลี 
2.รศ.ดร.ประภาเพ็ญ   
สุวรรณ 
3.รศ.ดร.มยุนา   ศรีสุภนันต 
4.ดร. สุภาดา  คําสุชาต ิ
5.รศ.ดร. พรสุข  หุนนิรันดร 
 

1 (28 /กย / 
2560) 

5 คน 100 

2 (30 /พย / 
2560) 

5 คน 100 

3 (9 /กพ / 
2561) 

5 คน 100 

4 (3 /พย / 
2561) 

5 คน 100 

5 (5 /กค / 
2561) 

5 คน 100 

เฉลี่ยรอยละ 100 

2. สรุปสาระสําคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารที่ 5.4-1 

√  

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

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
            หลักสูตรใหม            
            หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2559 โดยผานการรับรอง/
รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (มคอ.2) คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2559 
และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร  

√  

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

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กําหนดใน มคอ.2 จํานวน
5 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 5 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัว
บงช้ีขอ 3.1  

√  

4) จัดทาํรายงานผลการ
ดาํเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่
เปดสอนและจัดทํา มคอ.5  
จํานวน 5 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

ดาํเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30 วัน หลัง
ส้ินสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 5 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 

5) จัดทํ ารายงานผลการ
ดาํเนินการของหลักสูตร 
ต า ม แ บ บ  ม ค อ .7 
ภ าย ใน  6 0 วัน  ห ลั ง
ส้ินสุดปการศึกษา 

หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) มีการจัดทํา 
มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีขอมูลเพื่อการ
นําเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

√  

6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู 
ที่กําหนดใน มคอ.3 
อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละปการศึกษา 

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กําหนดในคูมือการทวน
สอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสําเร็จการศึกษามี
ผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่กําหนดไวใน มคอ.2  
โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่
กําหนดใน มคอ.3 จํานวนทั้งส้ิน 2 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมด
ตลอดปการศึกษา 2560 จํานวน 5 วิชา คิดเปนรอยละ 40 (อยาง
นอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

√  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง
การจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่
แลว  

1. ปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการจัดทําแผนการปรับปรุงผล
การเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่ มี การ
ป รั บ ป รุ ง  C-Mapping (Curriculum Mapping) ต า ม
ขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2559 
2. มีขอมูลแผนการดําเนินการกําหนดใน มคอ.3  และมีการ
รายงานผลการดําเนินการตามแผนใน มคอ.5  

√  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุก
คน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

ปการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559)  
ไมมีการรับอาจารยใหม  

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

9) อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า
หลักสูตรทุ กคนไดรับ
การพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารย จํานวนอาจารยประจํา 
ที่ไดรับการพัฒนา 8 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนําความรูไปใช

ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ 
หรือหัวขอ 

ท่ีรับการพัฒนา 

วัน/
เดือน/ป 

จัดโดย 

หัวขอท่ี
นําไปใชใน 
การเรยีน
การสอน 

1 รศ.ดร.สุรีย  
จันทรโมลี 

โครงการอบรม
เชิงปฎิบัติการ
จริยธรรมการ
วิจัยในมนษุย 

วันเสาร
ท่ี 7
ตุลาคม 
2560 

สํานักวิจัยและ
บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

แนะนํานิสิต
เร่ืองการขอ
รับรอง
จริยธรรมใน
มนุษย 

โครงการประชุม
เชิงปฎิบัติการ
เพื่อสงเสริม
ความเขาใจ
เกี่ยวกับ
หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณา
กําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ 

วันศุกรท่ี 
29
มิถุนาย
น 2561 

สํานักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

เพื่อพัฒนา
องคความรู
ใหม ใชใน
การเรียน
การสอน 

สัมมนาวิชาการ 
“การเตรียม
ความพรอมของ
มหาวิทยาลัย
เพื่อรับการ
ประเมิน
ภายนอกรอบส่ี” 

วันเสาร
ท่ี 21
กรกฎาค
ม 2561 

มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑติ 

เพื่อเตรียม
ความพรอม
รับการ
ประเมิน
ภายนอก 

2 รศ.ดร.ประภา
เพ็ญ สุวรรณ 

โครงการอบรม
เชิงปฎิบัติการ
จริยธรรมการ
วิจัยในมนษุย 

วันเสาร
ท่ี 7
ตุลาคม 
2560 

สํานักวิจัยและ
บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

แนะนํานิสิต
เร่ืองการขอ
รับรอง
จริยธรรมใน
มนุษย 

3 รศ.ดร.มยุนา               
ศรีสุภนันต 

โครงการประชุม
เชิงปฎิบัติการ
เพื่อสงเสริม
ความเขาใจ
เกี่ยวกับ
หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณา
กําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ 

วันศุกรท่ี 
29
มิถุนาย
น 2561 

สํานักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

เพื่อพัฒนา
องคความรู
ใหม ใชใน
การเรียน
การสอน 

4 ผศ.ดร.สุภาดา 
คําสุชาต ิ

โครงการอบรม
เชิงปฎิบัติการ
จริยธรรมการ
วิจัยในมนษุย 
 

วันเสาร
ท่ี 7
ตุลาคม 
2560 

สํานักวิจัยและ
บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

แนะนํานิสิต
เร่ืองการขอ
รับรอง
จริยธรรมใน
มนุษย 

  โครงการประชุม
เชิงปฎิบัติการ
เพื่อสงเสริม
ความเขาใจ
เกี่ยวกับ
หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณา
กําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ 
 
 

วันศุกรท่ี 
29
มิถุนาย
น 2561 

สํานักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

เพื่อพัฒนา
องคความรู
ใหม ใชใน
การเรียน
การสอน 

5  รศ .ด ร.พ ร สุข 
หุนนิรันดร 

โครงการอบรม
เชิงปฎิบัติการ
จริยธรรมการ
วิจัยในมนษุย 

วันเสาร
ท่ี 7
ตุลาคม 
2560 

สํานักวิจัยและ
บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

แนะนํานิสิต
เร่ืองการขอ
รับรอง
จริยธรรมใน

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

มนุษย 
การอบรมเชิง
ปฎิบัติการ 
เร่ือง”
กระบวนการวิจั
ยดานการรอบรู
สุขภาพ” 

วันท่ี 30 
พฤษภา
คม 
2561 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิ
ดล 

เพื่อพัฒนา
องคความรู
ใหม ใชใน
การเรียน
การสอน 

ประชุมวิชาการ
ธารณสุข
แหงชาติ คร้ังท่ี 
16 เร่ือง “ความ
รอบรูสุขภาพ
เพื่อเปาหมาย
การพัฒนาท่ี
ย่ังยืน: มิติการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย” 

วันท่ี 31 
พฤษภา
คม – 
วันท่ี 1
มิถุนาย
น2561 

คณะสาธารณสุข
ศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิ
ดล 

เพื่อพัฒนา
องคความรู
ใหม ใชใน
การเรียน
การสอน 

The 8th 
International 
Conference 
on Sports and 
Exercise 
Science 
Toward 
Sports and 
Exercise 
Science in the 
Modern 
World 

June 
20-22, 
2018 

Faculty of 
Sports Science 
Chulalongkorn 
University 

เพื่อพัฒนา
องคความรู
ใหม ใชใน
การเรียน
การสอน 

ประชุมวิชาการ
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย
ส่ิงแวดลอม คร้ัง
ท่ี 11 พ.ศ.2561 

วันพุธท่ี 
27-วัน
พฤหัสบ
ดีท่ี 28
มิถุนาย
น 2561 

กรมอนามัย 
กระทรวง
สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนา
องคความรู
ใหม ใชใน
การเรียน
การสอน 

โครงการอบรม
หลักสูตร
วิเคราะหโมเดล
สมการ
โครงสราง SEM 
ดวยโปรแกรม 
AMOS 

วันศุกรท่ี 
29
มิถุนาย
น 2561 

คณะ
บริหารธรุกิจและ
รัฐประศาสน
ศาสตร 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

แนะนํานิสิต
ในการ
วิเคราะห
ขอมูลดวย
โปรแกรม 
AMOS 

การอบรมเชิง
ปฎิบัติการ”การ
ใชโปรแกรม 
Microsofe 
Excel เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
งาน” 

วันพุธท่ี 
18 
กรกฎาค
ม 2561 

วิทยาลัย
การศึกษาผาน
ระบบเครือขาย 
สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใน
การจัดการ
เรียนการ
สอน 

6 ด ร .ฐ า ว รี  ขั น
สําโรง 

โครงการอบรม
เชิงปฎิบัติการ
จริยธรรมการ
วิจัยในมนษุย 

วันเสาร
ท่ี 7
ตุลาคม 
2560 

สํานักวิจัยและ
บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

แนะนํานิสิต
เร่ืองการขอ
รับรอง
จริยธรรมใน
มนุษย 
 
 
 
 

  โครงการประชุม
เชิงปฎิบัติการ
เพื่อสงเสริม
ความเขาใจ
เกี่ยวกับ
หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณา
กําหนดตําแหนง

วันศุกรท่ี 
29
มิถุนาย
น 2561 

สํานักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

เพื่อพัฒนา
องคความรู
ใหม ใชใน
การเรียน
การสอน 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

ทางวิชาการ 
7 ดร.สุภกรรณ  

จันทวงษ 
โครงการประชุม
เชิงปฎิบัติการ
เพื่อสงเสริม
ความเขาใจ
เกี่ยวกับ
หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณา
กําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ 

วันศุกรท่ี 
29
มิถุนาย
น 2561 

สํานักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

เพื่อพัฒนา
องคความรู
ใหม ใชใน
การเรียน
การสอน 

โครงการพัฒนา
แนวทางการ
กําหนด
หลักเกณฑ 
วิธีการ และ
เง่ือนไขในการใช
เคร่ืองมือแพทย
ในการวิจัยทาง
คลินิกท่ี
เหมาะสม
สําหรับประเทศ
ไทย 

วัน
พฤหัสบ
ดีท่ี 19-
วันศุกรท่ี 
09
กรกฎาค
ม 2561 

กองควบคุม
เคร่ืองมือแพทย 
กระทรวง
สาธารณสุข 

เพื่อพัฒนา
องคความรู
ใหม ใชใน
การเรียน
การสอน 

8 ดร.วัชรินทร 
 พอสม 

โครงการประชุม
เชิงปฎิบัติการ
เพื่อสงเสริม
ความเขาใจ
เกี่ยวกับ
หลักเกณฑและ
วิธีการพิจารณา
กําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ 

วันศุกรท่ี 
29
มิถุนาย
น 2561 

สํานักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

เพื่อพัฒนา
องคความรู
ใหม ใชใน
การเรียน
การสอน 

โครงการอบรม 
Human 
Subject 
Protection 
Course 

30-31 
August 
2017 

National 
CResearch 
Council of 
Thailand 

เพื่อพัฒนา
องคความรู
ใหม ใชใน
การเรียน
การสอน 

 สรุปผล จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับ
การพัฒนา 8 คน 

จํานวนอาจารยประจํารวม 8 คน 

 

10) จํานวนบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จํานวนบุคลากร 
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการพัฒนา 3.คน    
คิดเปนรอยละ 100 (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นําไปใชสนับสนุน 
การเรียนการสอน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที ่
ช่ือ – 

นามสกุล 

ช่ือโครงการ หรือ
หัวขอ 

ที่รบัการพัฒนา 

วัน/
เดือน/ป 

จัดโดย 

หัวขอที่
นําไปใชใน 

การเรยีนการ
สอน 

1 นางจินตาภา     
บัวอุไร 

โครงการ “บานตอไม. ธันวาคม 
2560 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

พํฒนาศักยภาพ
ในการทํางาน
บริการวิชาการ 

2 นางสาวสุดารัตน  
โสระชาต ิ

โครงการ “บานตอไม. ธันวาคม 
2560 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

พํฒนาศักยภาพ
ในการทํางาน
บริการวิชาการ 

3 นางสาวอุไรพรรณ 
จงเทพ 

โครงการ “บานตอไม. ธันวาคม 
2560 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

พํฒนาศักยภาพ
ในการทํางาน
บริการวิชาการ 

 
สรุปผล 

จํานวนบุคลากรสนบัสนนุท่ี
ไดรับการพัฒนา 3 คน 

จํานวนบุคลากรสนบัสนนุ
ประจํารวม 3 คน 

 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

11) ระดั บความพึ งพอใจ
ของนักศึกษาปสุดทาย/
บั ณ ฑิ ต ให ม ที่ มี ต อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย
ไมน อยกวา 3 .5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจํานวน
6 คน มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 100 ได
คะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ีย
รวม เทากับ 5 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที ่
ความพึงพอใจมาตรฐานผล

การเรียนรูตาม TQF 

ผลสํารวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จํานวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 25.60 6 4.27 ดี 

2 ดานความรู 26.00 6 4.33 ดี 
3 ดานทักษะทางปญญา 26.40 6 4.40 ดี 
4 ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

25.80 6 4.30 
ดี 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

25.60 6 4.27 
ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 25.60 6 4.27 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต 

(คาเฉลี่ย) 
25.81 6 4.31 

ดี 

 

√  

12) ระดั บความพึ งพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่ มีตอ
บัณ ฑิ ต ใหม  เฉ ล่ีย ไม
น อ ย ก ว า  3 .5  จ า ก
คะแนนเตม็ 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 
(ปการศึกษา 2559) ทั้งส้ินจํานวน 6 คน มีผูตอบแบบประเมิน
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอ
หลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 5 เม่ือแยก
เปนรายดานไดดังน้ี 

ที ่
ความพึงพอใจมาตรฐานผล

การเรียนรูตาม TQF 

ผลสํารวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จํานวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 25.00 6 4.17 ดี 
2 ดานความรู 25.40 6 4.23 ดี 

3 ดานทักษะทางปญญา 26.00 6 4.33 ดี 
4 ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

24.80 6 4.13 ดี 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

25.00 6 4.17 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 24.60 6 4.10 ดี 

รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต 25.15 6 4.19 ดี 
 

√  

รวมตัวบงช้ีในปนี ้ มีจํานวน 12 ตัวบงช้ี   
จํานวนตัวบงช้ีที่ดําเนนิการ
ผานเฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-5 

มีจํานวน 12 ตัวบงช้ี 
 

  

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-5 รอยละ 100   
จํานวนตัวบงช้ีในปนีท้ี่

ดําเนินการผาน 
มีการดําเนินการผานจํานวน 12 ตัวบงช้ี 

 
  

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดใน
ปนี้ (มีตัวบงช้ีจํานวน 12 ตัว

บงช้ี) 
รอยละ 100   
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2558 2559 2560 

ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 3.78 4.67 4.50 
1.2 ทรัพยากรที่เอือ้ตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและพอเพยีงตอการจัดการศึกษา 

3.89 3.84 3.80 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมลูที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรงุใหทันสมัย 

4.44 4.22 4.00 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 3.78 4.17 3.90 
1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจจบุัน 3.56 4.39 3.70 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.11 4.11 3.70 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรบันิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน 4.11 4.22 4.20 
1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบนํ้า ไฟฟา และการกําจัดขยะใหกับนิสิต 4.22 4.00 4.10 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 4.11 3.95 4.00 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึง่ไมใชหองเรยีน) ใหนิสิตเพื่อทําวิจัย  4.11 411 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.01 4.17 4.00 
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รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 

1. รศ.ดร.สุรีย จันทรโมล ี
2. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณหงษ 
3. รศ.ดร.มยุนา ศรสีุภนันต 
4. ดร.สุภาดา คําสุชาติ 
5. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ 
 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2558 
1. ดร.สุภาดา คําสุชาติ 
2. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณหงษ 
3. รศ.ดร.สุรีย จันทรโมล ี
4. ดร.สุภกรรณ จันทวงษ 
5. รศ.ดร.มยุนา ศรสีภุนันต 
6. ดร.ฐาวรี ขันสําโรง 
7. ผศ.ดร.วิราสิรริิ์ วสีวีรสิว 
 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2559 
1. รศ.ดร.สุรีย จันทรโมล ี
2. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณ 
3. รศ.ดร.มยุนา ศรสีุภนันต 
4. รศ.ดร.พรสุข หุนนิรันดร 
5. ดร.สุภาดา คําสุชาติ 

 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2560 
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสตูร 

1. รศ.ดร.สุรีย จันทรโมล ี
2. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณ 
3. รศ.ดร.มยุนา ศรสีุภนันต 

- อาจารยประจําหลักสูตร 
1. รศ.ดร.สุรีย จันทรโมล ี
2. รศ.ดร.ประภาเพญ็ สุวรรณ 
3. รศ.ดร.มยุนา ศรสีภุนันต 
4. ดร.สุภาดา คําสุชาติ 
5. รศ.ดร. พรสุข  หุนนิรันดร 
6. ดร. ฐาวร ี ขันสําโรง 
7. ดร. สุภกรรณ  จันทวงษ 
8. ดร. วัชรินทร  พอสม 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ปการศึกษา 2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา  
2557 

ปการศึกษา  
2558 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 N/A N/A 4.19 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

 N/A 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 บัณฑิต  N/A 5 4.60 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

รวมคะแนนองคประกอบที่ 3 นักศึกษา  3 2.34 3 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  2 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย  
5+2.86+5+0.24/4 

=3.28 
5+5+4+0/4 

=3.50 
5+5+5+0/4 

= 3.75 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่
ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

 2.86 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

 5 4 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร 

 0.24 0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  3 3 4 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย  3.10 3.17 3.58 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน  3 2 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  3.50 3.25 3.50 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  3 4 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู  3 4 3.53 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.11 3.12 3.21  

 


