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คำนำ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรม

การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษา
ทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ดร.วัลลภ ศรีทองพิมพ ์    (ประธานกรรมการ) 

2) อาจารย์ธิดา จินดามณี    (กรรมการ) 
   3) รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกลู (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ    (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หน้า 

คำนำ   
สารบญั   
บทสรุปผูบ้ริหาร 4 
ส่วนท่ี 1    ข้อมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
ส่วนท่ี 2    ผลการประเมินคณุภาพภายใน  

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

ส่วนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
 - ข้อมูลสถิติพื้นฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 14 
 - รายช่ืออาจารย์ประจำหลกัสูตร ประจำปกีารศึกษา 2557-2561 36 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2558-2561 37 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหนึ่งซ่ึง
ดำเนินการ  ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับอนุมัติ
จากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหมด 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   แต่ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้ เปิด
ดำเนินการเรียนการสอนเพียง 5 สาขาวิชา โดยแบ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

คณะบริหารธุรกิจได้ม ีการปรับชื ่อคณะด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยให้ปรับโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะรัฐศาสตร์รวมกันและได้ปรับชื่อคณะเป็น” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7 /2551 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยต้องรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ในปีการศึกษา  2550  ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสนศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)   สำนักงานคณะกรรกมการการอุดมศึกษาได้พิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตร์บัณฑิตเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2552  อ้างถึงเอกสารที่ 
0506(2) / 119  ลงวันที่ 7 มกราคม 2553  

ในปีการศึกษา  2552 ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบและการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553  อ้างถึงเอกสารที่ ศธ 0506(4) / 4096  ลงวันที่ 24 มีนาคม 
2553  

โดยมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปกีารศึกษา 2561 จำนวน 6 คน จำแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 4 คน   
วุฒิปริญญาเอก 2 คน  ทั้งน้ีหลักสูตรมีนิสิตจำนวน 506 คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 53 คน 

ปณิธาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มุ่งมั่น ให้การศึกษาและพัฒนานิสิต เพี่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถ
และคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นบัณฑิตที่ดีและ
สามารถรับใช้สังคมได้ทุก ๆ ด้าน 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนและส่งเสริมการศึกษาทีมี่คุณภาพ สนองตอบความ
ต้องการด้านวิชาการแก่สังคม สร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกว้างไกลก้าวล้ำนำยุค
ควบคู่คุณธรรมร่วมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -       เป็น
ปัญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
ร่วมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปีการศึกษา 2561 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตวับ่งชี)้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥3.51 475.72/112=4.25 4.25 4.25 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 20 
22/22x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.63 4.63 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 3 3 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 5 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 5 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.67 3.67 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5.83/3 1.94 1.94 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 15 
2/6x100=3.33 
33.33/20x5=5 

5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 40 
0/6x100=0 
0/60x5=0 

0 0 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

ร้อยละ 15 
0.2/6x100=3.33 
3.33/20x5=0.83 

0.83 0.83 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.31 3.31 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 5 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 4 3 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 5 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 90 100 5 5 

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

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 5 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.86 3.86 
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หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  ปีการศึกษา2561 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

- 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรสามารถผลติบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเป็นผลให้จำนวนบัณฑิตทีม่ี
งานทำอยู่ระดับสูงมาก 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้หลักสูตรจัดกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับศิษย์เก่า เพื ่อ ให้เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มยอดนิสิตได้ในอนาคตอีกทางหนึ่ง   
องค์ปะกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่น  

1.  มีกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่สอดคล้องกับปรัชญา และ ปณิธานตลอดจนอัตลักษณ์ของหลักสูตรที่
สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับนิสิตและ ชุมชนได้เป็นอย่างดี 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการทบทวน การกำหนดเป้าหมายในการรับนิสิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย 
คำนึงถึง คุณภาพของบัณฑิตเป็นสำคัญ  อาทิเช่น  Ratio ระหว่าง อาจารย์ กับนิสิต หรือ ศักยภาพในการรับนิสิต 
ตลอดจน การแข่งขันด้านการศึกษาในปัจจุบัน เป็นต้น 

2. ควร หา Positioning ของหลักสูตร เพื่อ สร้างความเข้มแข็ง และ นำเสนอจุดแข็งของหลักสูตรให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน วิธีการสื่อสารการตลาดเชิงรุก กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ การเพิ่มจำนวนนิสิต ให้สูงข้ึน  เช่น 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นต้น 

3. ควรมีการวิเคราะห์ปัญหา และ สาเหตุ ของ จำนวนนิสิตที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามแผนที่
กำหนดไว้ ตลอดจนปัญหาจำนวนนิสิตออกกลางคัน ว่าเกิดจากปัจจัยใด และ จัดทำแผนการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ที่จะสามารถรักษาจำนวนนิสิตให้เพิ่มข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ  
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องค์ปะกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น  

1. มีระบบกลไกที่มีประสิทธิภาพในการที่จะธำรงรักษาอาจารย์ให้คงอยู่และมีความพึงพอใจเพิ่มข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องในทุก ๆ ปี   
จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  ควรกำหนดระยะเวลาในการติดตามแผนพัฒนาตนเองของคณาจารย์ เพื่อให้หลักสูตรสามารถช่วย
คณาจารย์ที่ยังไม่สามารถพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการได้ สามารถยื่นขอตำแหน่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาตนเอง 

2. ส่งเสริมให้คณาจารย์สามารถผลิตผลงานทางวิชาการและตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI 1 หรือใน
วารสารระดับนานาชาติได้เพิ่มมากยิ่งข้ึน อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้กับคณาจารย์อีกทางหนึ่ง 
องค์ปะกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น  

1. มีการพัฒนาสาระรายวิชาที่สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร  โดยการนำชุมชนเข้ามามีส่วนรวมในการ 

จัดการเรียนการสอน อย่างเป็นระบบ 
2. หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตาม ผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2  โดยวิเคราะห์ได้จาก

ความพึงพอใจของของผู้ใช้บัณฑิต มากกว่า 4.00 ในทุกด้าน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน และ หาสาเหตุของการที่นิสิตไม่สามารถจบได้ตาม

แผนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  และ ควรมีการหาสาเหตุของ ผลการเรียนรู้ของนิสิต ที่มีผลติด F จำนวนมากในบาง
รายวิชา เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป   
องค์ปะกอบที่ 6 สิ่งสนับสนนุการเรยีนรู ้
จุดเด่น 

1.  มีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ ส่งผลให้ ความ
พึงพอใจของนิสิตและ คณาจารย์มีผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 

ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ดร.วัลลภ ศรีทองพิมพ ์  
2. อาจารยธิ์ดา จินดามณี  
3. รศ.ดร.กัญญามน กาญจนา
ทวีกูล 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนกัศึกษา 
ตังบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 

4 อาจารย์  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย ์

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

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั (อธกิารบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2556 266 265 204 156 74 38 
2557 - 290 290 256 98 28 
2558 - - 118 118 80 53 
2559 - - - 179 170 147 
2560 - - - - 151 139 
2561 - - - - 

 
101 

รวม 266 555 612 709 573 506 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
ปี
การศึก
ษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

รวม
นิสิต
สำเร็จ
การศึก
ษา 

จำนว
นท่ียัง
ไม่
สำเร็จ
การศึ
กษา 

จำนวน
นิสิตท่ีพ้น
สภาพ
สะสม
จนถึงสิ้นปี
การศึกษา 

อัตรา
การ
สำเร็จ
การศึก
ษา 

อัตรา
การนิสิต
คงอยู่ 

25
56

 
25

57
 

25
58

 

25
59

 

25
60

 

25
61

 

2556 266 - 1 61 48 11 3 62 38 166 23.31 14.29 
2557 290 - - - 34 89 6 129 28 133 44.48 9.66 
2558 118 - - - - 28 26 54 53 11 45.76 44.92 
2559 179 - - - - - 18 18 147 14 10.06 82.12 
2560 151 - - - - - - 0 139 12 0.00 92.05 
2561 101 - - - - - - 0 101 0 0.00 100.00 
รวม 1,105 0 1 61 82 128 53 263 506 336 23.80 45.79 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2560   

ลำดับ
ท่ี 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวม

ค่า
คะแนน 

จำนวน
คนท่ี
ตอบ 

ค่าเฉลีย่ 

1   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 491.00 112 4.38 
  (2)ด้านความรู้ 467.80 112 4.18 
  (3)ด้านทักษะทางปญัญา 471.00 112 4.21 
  (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 488.40 112 4.36 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

462.10 112 
4.13 

  (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 474.00 112 4.23 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้ง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 
คะแนน) 

475.72 112 
4.25 

2 จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 128 คน 

3 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

112 คน 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเรจ็การศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่าง
น้อยร้อยละ 20) 

87.50 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน ร้อยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 128 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 120 93.75 
จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไม่นับรวมผูป้ระกอบอาชีพอสิระ) 

22 18.33 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 12 54.55 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 10 45.45 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 
จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 98 81.67 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - - 
รายได้เฉลี่ยของนิสิตสำเร็จการศึกษา (จำนวนเงิน) 15,127.56 - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 22 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

3.27 
 

3.40 
 

3.34 
 

3.1.1.2เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPAความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะ
อ่ืน ฯลฯ 

3.17 
 

3.35 
 

3.26 
 

3.1.1.3เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

3.29 
 

3.38 
 

3.34 
 

3.1.1.4นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.29 
 

3.38 
 

3.34 
 

3.1.1.5กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความ
เข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อ
ผู้สมัคร) 

3.19 
 

3.28 
 

3.24 
 

3.1.1.6การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติ
ของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และ
คุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย(เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

3.34 
 

3.40 
 

3.37 
 

รวม 3.26 3.37 3.31 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

รายการประเมิน 
 ภาคการศึกษา 
1 2 รวม 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.1ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

3.22 
 

3.35 
 

3.29 
 

3.1.2.2มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้
ก่อนเข้าศึกษา 

3.29 
 

3.33 
 

3.31 
 

3.1.2.3มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานต่าง  ๆได้อย่างชัดเจนมี 

3.24 
 

3.47 
 

3.36 
 

3.1.2.4การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้าง
รายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

3.24 
 

3.52 
 

3.38 
 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่างๆ ในการ
เรียน 

3.07 
 

3.38 
 

3.23 
 

3.1.2.6หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.34 
 

3.50 
 

3.42 
 

รวม 3.23 3.43 3.33 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านการรับนิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
3.1.1 การรับนิสิต 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

3.31 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

3.33 

ภาพรวม 3.33 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การสง่เสรมิและพัฒนานสิิต 
การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรี (IQA 3.2 การควบคมุ 
การดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปรญิญาตรี) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ทีป่รึกษา 4.08 4.19 4.27 
    1.2 นิสิตได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตาม
หลักสูตรโดยอาจารย์ทีป่รึกษาวิชาการ 

4.10 4.20 4.26 

    1.3 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการ 4.05 4.14 4.23 
    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
เพื่อช่วยให้นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

3.99 4.10 4.21 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์อื่นๆ แก่นสิิต ตลอดจนรบัฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.03 4.16 4.22 

รวมผลการประเมิน 4.05 4.16 4.24 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านการส่งเสรมิและพัฒนานิสิต 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม 

4.04 4.21 4.12 

    3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่
สนองความต้องการของนิสิต 

4.04 4.27 4.16 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.03 4.37 4.20 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ันผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.04 4.47 4.25 

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

3.97 4.23 4.10 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.97 4.36 4.17 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.99 4.46 4.22 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับ การ
พัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.21 4.52 4.37 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.21 4.61 4.41 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านการส่งเสรมิและพัฒนานิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.12 

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.22 

ภาพรวม 4.17 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนสิิต 
อัตราการคงอยู ่

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 

จำนวนนิสิตต้นปีการศึกษา จำนวนนิสิตสิ้นสุดปีการศึกษา 
อัตราการคงอยู่  

(ร้อยละ) 

จำนวนนิสิตที่พ้น
สภาพสะสมจนถึง
สิ้นปีการศึกษา 

2556 266 62 14.29 166 
2557 290 129 9.66 133 
2558 118 54 44.92 11 
2559 179 18 82.12 14 
2560 151 0 92.05 12 
2561 101 0 100.00 0 
รวม 1,105 263 45.79 336 
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ความพึงพอใจและผลการจัดข้อร้องเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ค่าเฉลีย่ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนตา่งๆ (IQA 3.3 ผล

ท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) 
ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

1. มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.11 4.15 4.17 4.21 
2. ความกระตือรือล้นในการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.07 4.10 4.14 4.19 
3. ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.11 4.13 4.16 4.21 
4. คุณภาพในการจัดข้อร้องเรียน 4.05 4.09 4.13 4.18 
5. วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.08 4.11 4.14 4.19 
6. ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.11 4.14 4.16 4.20 

ค่าเฉลีย่แต่ละดา้น 4.08 4.12 4.17 4.20 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน ภาคการศึกษา 
1 2 รวม 

3.3ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึง 
พอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.3.1มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.30 4.37 4.34 
3.3.2มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.35 4.61 4.48 
3.3.3ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.17 4.37 4.27 
3.3.4นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.13 4.61 4.37 

3.3.5มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.28 4.37 4.33 
3.3.6ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.08 4.61 4.35 
3.3.7ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.17 4.37 4.27 
3.3.8คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.12 4.61 4.37 
3.3.9วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.98 4.37 4.18 
 3.3.10ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.00 4.49 4.25 

รวม 4.16 4.48 4.34 
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หมวดท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
4.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และ 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.67 4.67 4.67 

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  5.00 4.50 4.79 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตร
สามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.67 4.50 4.59 

    4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจำนวนที่ไม่
ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.83 4.83 4.83 

รวม 4.79 4.63 4.71 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย ์

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.50 4.33 4.42 

    4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะ
ยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.83 5.00 4.92 

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

4.33 4.50 4.42 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.67 4.67 4.67 

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

4.67 4.67 4.67 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 
2561 22 

 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.33 4.17 4.25 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 4.83 4.83 4.83 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.83 4.83 4.83 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.67 4.50 4.59 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 5.00 4.83 4.92 
    4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4.83 4.50 4.67 

รวม 4.68 4.62 4.65 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับ
และแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 4.50 4.67 4.59 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.83 4.67 4.75 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.83 4.67 4.75 

    4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.67 4.83 4.75 

    4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.67 4.67 4.67 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 

4.50 4.67 4.59 

    4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์
ในสาขา/หลักสูตร 

4.83 4.67 4.75 

    4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

4.83 4.67 4.75 

รวม 4.71 4.69 4.70 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์ใหม่) 4.71 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4.65 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.70 

ภาพรวม 4.69 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ปีการศึกษา จำนวนอาจารย์ท้ังหมดต้นปีการศึกษา 
จำนวนอาจารย์  
 สิ้นปีการศึกษา 

อัตราการคงอยู่  
(ร้อยละ) 

2557 - - - 
2558 - - - 
2559 7 7 100.00 
2560 6 6 100.00 
2561 6 6 100.00 

 
ความพึงพอใจของอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

ด้านการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนสิิต วิธีการคัดเลอืก การพฒันา และส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อม 
และสำเรจ็การศึกษา 

4.58 4.71 4.71 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.62 4.71 4.52 
1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานิสิตให้เรียนรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.46 4.57 4.57 

1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม 4.43 4.57 4.71 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

1.5 การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง เอือ้ให้นิสิตมพีื้นฐานความรู้และสามารถ
ต่อยอดความรู้อย่างมรีะบบ 

4.62 4.71 4.71 

1.6 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมสีัดส่วนที่เหมาะสมกบัจำนวนนิสิตที่รบัในหลักสูตร 4.12 4.14 4.29 
1.7 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.16 4.29 4.29 
1.8 อาจารย์ประจำหลักสูตรมสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลกัสูตร 

4.50 4.57 4.57 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการสง่เสริมพัฒนาความสามารถด้านการ
สอนของอาจารย ์

4.27 4.29 4.29 

1.10 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมใหเ้ข้าสู่ตำแหนง่ทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.35 4.43 4.43 
1.11 อาจารย์ใหมทุ่กคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 4.39 4.43 4.57 
1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรทีส่่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้างวัฒนธรรมการ
อยู่ร่วมกัน 

4.35 4.43 4.43 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อปุกรณ์ สำหรบัการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.62 4.71 4.57 
1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.43 4.43 4.57 

รวมผลการประเมิน 4.42 4.50 4.52 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
4.3 ดา้นผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

     4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.20 4.20 4.20 

     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.00 4.00 4.00 

     4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.20 4.20 4.20 
     4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.00 4.00 4.00 

รวม 4.10 4.10 4.10 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านสาระของรายวิชาในหลกัสูตร 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร 
และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.595 3.989 3.792 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่
ให้นิสิตได้เรียน 

3.631 3.969 3.8 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3.607 3.88 3.7435 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุม
กว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง 
สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

3.624 3.911 3.7675 

    5.1.5 เนื ้อหาที ่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ ่มรายวิชามีความต่อเนื ่องสัมพันธ์กัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

3.665 3.95 3.8075 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 3.639 3.931 3.785 

    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถ้วน 3.602 3.881 3.7415 

    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อ
ยอด 

3.594 3.903 3.7485 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนดใน
หลักสูตร 

3.67 3.896 3.783 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที ่ต ้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3.687 3.75 3.7185 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ
การศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.588 3.947 3.7675 

    5.1.12 การจัดรายวิชาเน้นเน้ือหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เป็น
จุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนิสิตออกสู่โลกแห่งการดำรงชีวิต 

3.626 3.892 3.759 

    5.1.13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที ่ต้องมีการเรียนใน
เน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

3.686 3.864 3.775 

รวม 3.632 3.904 3.768 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
5.2.1 ดา้นการวางระบบผูส้อน 

รายการประเมิน ภาคการศึกษา 
1 2 รวม 

5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    5.2.1.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญในเนื้อหาวิชาที่
สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

  3.658   3.997   3.828 

    5.2.1.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้ มี
โอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละ
หลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

  3.621   3.947   3.784 

    5.2.1.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัย
ในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

  3.687   3.937   3.812 

    5.2.1.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุก
รายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

  3.588   3.902   3.745 

    5.2.1.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจาก
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์
ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

  3.626   3.932   3.779 

    5.2.1.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และการ
ปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

  3.686   3.921   3.803 

รวม 3.644 3.939 3.792 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
5.2.2 ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน 

รายการประเมิน ภาคการศึกษา 
1 2 รวม 

5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ 
ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.2.2.1 การควบคุมการจัดการเรยีนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดยีวกัน   3.566   3.893   3.729 
    5.2.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต   3.638   3.911   3.774 
    5.2.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

  3.679   3.932   3.806 

    5.2.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่
จำเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

  3.629   3.864   3.747 

    5.2.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การ
เรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

  3.595   3.913   3.754 
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รายการประเมิน ภาคการศึกษา 
1 2 รวม 

5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ 
ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

   5.2.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะ
การสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง 
เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

  3.621   3.946   3.784 

    5.2.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหา
งานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 

  3.627   3.929   3.778 

    5.2.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 

  3.579   3.918   3.748 

    5.2.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   3.642   3.884   3.763 
    5.2.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการ
ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

  3.639   3.894   3.766 

    5.2.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์ 

  3.585   3.908   3.747 

    5.2.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน
สาขา/หลักสูตร 

  3.614   3.965   3.790 

    5.2.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต   3.643   3.916   3.779 
    5.2.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

  3.634   3.875   3.755 

    5.2.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต    3.653   3.916   3.784 
    5.2.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

  3.636   3.891   3.763 

    5.2.2.17 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใน 
(ถ้ามี) 

  3.605   3.965   3.785 

    5.2.2.18 ระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่
ปรึกษา (ถ้ามี) 

  3.573   3.914   3.744 

    5.2.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นิสิตเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   3.599   3.916   3.758 
    5.2.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วม
ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

  3.698   3.917   3.807 

รวม   3.623   3.913   3.768 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน 

รายการประเมิน ภาคการศึกษา 
1 2 รวม 

5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 3.566 3.893 3.7295 
    5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ 
สัมมนา ฯลฯ) 

3.638 3.7 3.669 

    5.3.3 การประเมินผลการเรยีนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต
พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอ้นสภาพการปฏิบัติงานจริงในการ
ประกอบอาชีพ 

3.679 3.75 3.7145 

    5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การ
เรียนรู ้

3.629 3.864 3.7465 

    5.3.5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิต 
(มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

3.595 3.81 3.7025 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรยีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 3.621 3.946 3.7835 

    5.3.7 การตัดเกรดและแจง้ให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนิสิต
และลักษณะของรายวิชา) 

3.627 3.629 3.628 

    5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 3.579 3.51 3.5445 

    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ .7 

3.642 3.884 3.763 

รวม 3.619 3.776 3.697 
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ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

1) อาจารย์ประจำหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส ่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

1. การกำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื ่อการ
วางแผน ต ิดตามและทบทวนหลักสูตร   รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐาน
ดังรายการประชุม 5 ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 
 

รายชื่ออาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

คร้ังที่/วันที่
ประชุม 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 

1.อาจารย์พิมพ์  คงขาว 
2.อาจารย์รวิวรรณ  ชินอ่วม 
3.ดร.ดวงสมร แกลโกศล 
4.อาจารย์ภูวนัย เพชรไปร่ 
5.ว่าที่ร้อยตรีชวลิต เกตุมงคล
สิทธิ์ 
6.ดร.หยี่ฟาง แซ่ฟาง 

1 25 มิย 61 5 คน 100% 
2 24 กย 61 6 คน 100% 
3 26 พย 61 6 คน 100% 
4.25 กพ 62 6 คน 100% 
5 27 พค 62 6 คน 100% 

 

เฉลี่ยร้อยละ 100 

2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1 , 1.2 และ1.3   

√  

2) ม ี ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ข อ ง
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที ่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หร ือ มาตรฐานคุณว ุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
            หลักสูตรใหม่            
        หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2542 โดยผ่านการรับรอง/
รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2560 
เมื ่อวันที ่ 27 กรกฎาคม 2560  และได้ร ับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบและการให้
ความเห็นชอบหลักสูตร รองทางสกอแจ้งการับทราบหลักสุตร   

√  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละ เอ ี ย ด ข อง
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย ่างน้อย

มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 
40 .วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 23 วิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน  9 รายวิชา 
     ภาคการเรียนที่ 2 จำนวน  10 รายวิชา 

√  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

     ภาคฤดูร้อนจำนวน  4 รายวิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1 ในสังกัดคณะ 7 วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 10 วิชา   
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ดังต่อไปน้ี 
     ภาคการศึกษาที่ 1  ส่งมคอ 3 และ 4 วันที่ 1 ก.ค.2561 
     ภาคการเรียนที่ 2   ส่งมคอ 3 และ 4 วันที่ 1 ธ.ค. 2561 
    ภาคฤดูร้อนส่งมคอ 3 และ 4 วันที่ 1 เม.ย. 2562 

4) จ ัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด ำ เ น ิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
ว ั น  หล ั ง ส ิ ้ น ส ุ ด ภ า ค
การศึกษาที ่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่
เปิดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน 40 .วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 23 วิชา 
ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน  9 รายวิชา 
     ภาคการเรียนที่ 2 จำนวน  10 รายวิชา 
     ภาคฤดูร้อนจำนวน  4 รายวิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1 ในสังกัดคณะ 7 วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 10 วิชา   
ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดส่งมคอ 5 และ 6 
     ภาคการศึกษาที่ 1  ส่งมคอ 5 และ 6 วันที่ 10 ม.ค.2562 
     ภาคการเรียนที่ 2   ส่งมคอ 5 และ 6วันที่ 14 มิ.ย. 2562         
     ภาคฤดูร้อนส่งมคอ 5 และ 6 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 
- รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา 
มคอ. 5 และ มคอ 6 
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา 
มคอ. 5 

√  

5) จ ัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 ว ั น  หล ั ง ส ิ ้ น ส ุ ด ปี
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 
ปีการศึกษา  2561 หลักสูตร.รัฐประศาสนศาสตร์มีการจัดทำ 
มคอ.7  ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อการ
นำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

√  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดใน มคอ.3 และ

1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวน
สอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่านิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามี
ผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2  
โดยมีรายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่

√  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เ ป ิ ด ส อ น ใ น แ ต ่ ล ะ ปี
การศึกษา 

กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ้น 23 วิชา จากวิชาที่
เปิดสอนทั ้งหมดตลอดปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 25 
ดังต่อไปน้ี 
     ภาคการศึกษาที่ 1 จำนวน 9 รายวิชาทวนสอบจำนวน 3วิชา 
     ภาคการเรียนที่ 2 จำนวน  10 รายวิชาทวนสอบจำนวน 3วิชา 
     ภาคฤดูร้อนจำนวน  4 รายวิชาทวนสอบจำนวน 1 วิชา 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (ตามแบบฟอร์ม 5.4.6) 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเม ินผลการเร ียนรู้  
จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที ่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

1. ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผล
การเรียนรู ้ วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที ่มี การ
ปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามข้อเสนอแนะ
ใน มคอ.7 ในปีการศึกษา2562 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้ร ับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ทางไกล)ไม่มีการ
รับอาจารย์ใหม่  

ไม่ประเมิน  

9) อาจารย์ประจำหลักสูตร
ทุกคนได ้ร ับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย ่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำ 
ที่ได้รับการพัฒนา.6 คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้

ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

√  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
(ถ้ามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากร 
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ได้รับการพัฒนา...................คน    
คิดเป็นร้อยละ............. (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี) 
2.  มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุน 
การเรียนการสอน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือ

หัวข้อ 
ท่ีรับการพัฒนา 

วัน/
เดือน/

ปี 

จัด
โดย 

หัวข้อท่ีนำไปใช้
ในการเรียนการ

สอน 
1      
 สรุปผล จำนวนบุคลากรสนบัสนนุที่

ได้รับการพัฒนา...................
คน 

 จำนวนบุคลากร
สนับสนนุประจำ
รวม.................
คน 

 

ไม่ประเมิน  

11) ระดับความพึงพอใจของ
น ั กศ ึ กษาป ี ส ุ ด ท ้ า ย /
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี ่ยไม่น ้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ทั้งสิ้นจำนวน 
612 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 508 คน คิดเป็นร้อยละ
83.00ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มีคะแนนความพึง
พอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.40 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ท่ี ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 4.58 ดีมาก 

2 ด้านความรู ้ 4.63 ดีมาก 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 4.14 ดี 

4 ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

4.36 ดี 

5 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.39 ดี 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 4.31 ดี 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 4.40 ดี 
 

√  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

12) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
(ปีการศึกษา 2560) ทั้งสิ้นจำนวน 128คน มีผู้ตอบแบบประเมิน
จำนวน 112  คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 ได้คะแนนความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.25 เม่ือ
แยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ท่ี 
ความพึงพอใจ

มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตาม TQF 

ผลสำรวจ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 491.00 112 4.38  

2 ด้านความรู ้ 467.80 112 4.18  

3 ด้านทักษะทางปัญญา 471.00 112 4.21  

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

488.40 112 
4.36 

 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

462.10 112 

4.13 

 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพ 

474.00 112 4.23 
 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 4.25  
 

√  

รวมตัวบ่งชี้ในปีน้ี มีจำนวน 10 ตัวบ่งชี้   
จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการผ่าน

เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 
มีจำนวน 10 ตัวบ่งชี้  

(ตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการผ่าน  1, 2, 3, 4, และ5) 
(ตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการไม่ผ่าน 1, 2, 3, 4, และ5) 

  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ร้อยละ100   
จำนวนตัวบ่งชี้ในปีน้ีที่

ดำเนินการผ่าน  
มีการดำเนินการผ่านจำนวน 10 ตัวบ่งชี้ 

(ดำเนินการไม่ผ่านตัวบ่งชี้ ระบุตัวบ่งชี้ที่ ............-..........................) 
  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีน้ี 
(มีตัวบ่งชี้จำนวน...... ตัวบ่งชี้) 

ร้อยละ100   

 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 
2561 34 

 

หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
1.1ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร มเีครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.17 4.20 4.28 
1.2ทรัพยากรทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลง่เรียนรู้ ฐานข้อมลู มีความเหมาะสมและพอเพยีงต่อการจัดการศึกษา 

4.15 4.20 4.34 

1.3 หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ มีขอ้มูลตามที่ต้องการ และมี
การปรับปรงุให้ทันสมัย 

4.18 4.20 4.25 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอ้ม และทรพัยากรทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ให้มปีระสิทธิภาพอยู่
ตลอดเวลา 

4.17 4.23 4.32 

1.5 เทคโนโลยทีี่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจัจบุัน 4.13 4.20 4.37 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.19 4.23 4.30 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรบันิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงาน
ร่วมกัน 

4.18 4.22 4.29 

1.8 การบรกิารด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับ
นิสิต 

4.21 4.23 4.28 

1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 4.07 4.08 4.26 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซึง่ไม่ใช่ห้องเรยีน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  4.11 4.13 4.28 

รวมผลการประเมิน 4.16 4.19 4.30 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
6.1 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

รายการประเมิน ภาคการศึกษา 
เทอม 1 เทอม 2 รวม 

6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

6.1.1ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.90 4.19 4.05 

6.1.2จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 3.93 4.21 4.07 
6.1.3กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

4.10 4.41 4.26 

6.1.4การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ(ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 3.83 3.94 3.89 

6.1.5การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ(ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 4.02 4.41 4.22 

6.1.6การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้เพียงพอและทันสมัย 3.88 4.08 3.98 

6.1.7สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 3.52 4.18 3.85 

6.1.8การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานร่วมกัน 3.40 3.89 3.65 

6.1.9มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3.57 3.76 3.67 
6.1.10สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และ
นิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

3.60 3.91 3.76 

รวม 3.77 4.10 3.94 
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รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตร 
อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557  

- 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558  
- 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559  
1. อ.พิมพ์ คงขาว 
2. อ.รวิวรรณ ชินอ่วม 
3. ดร.ดวงสมร แก้วโกศลอ. 
4. อ.ภูวนัย เพชรไปร ่
5. ว่าที่ร้อยตรีชวลิต เกตุมงคลสิทธ์ิ 
6. ดร.หยี่ฟาง แซฟ่าง 
7. อ.นิพนธ์ ทาบุราญ 

 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1.อาจารย์พมิพ์  คงขาว 
2.อาจารยร์วิวรรณ  ชินอ่วม 
3.ดร.ดวงสมร แกลโกศล 
4.อาจารย์ภูวนัย เพชรไปร ่
5.ว่าที่ร้อยตรีชวลิต เกตมุงคลสิทธ์ิ 
6.ดร.หยี่ฟาง แซ่ฟาง 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1.อาจารย์พมิพ์  คงขาว 
2.อาจารยร์วิวรรณ  ชินอ่วม 
3.ดร.ดวงสมร แกลโกศล 
4.อาจารย์ภูวนัย เพชรไปร ่
5.ว่าที่ร้อยตรีชวลิต เกตมุงคลสิทธ์ิ 
6.ดร.หยี่ฟาง แซ่ฟาง 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปีการศึกษา 2558-2561 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2558 

ปีการศึกษา  
2559 

ปีการศึกษา  
2560 

ปีการศึกษา  
2561 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

- ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 4.66 4.41 4.25 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

- 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  4.83 4.71 4.63 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  3.33 3 3.67 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ - 5+0+5/3 
=3.33 

5+0+5/3 
=3.33 

1.94 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

- 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

- 0 0 0 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

- 5 5 0.83 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์  3.78 3.78 3.31 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- 3 4 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน - 4 3 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 5 5 5 

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

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ - 3.92 3.83 3.86 

* หมายเหตุ * ระบบการศึกษาทางไกลเริ่มประเมินปีแรกในปีการศึกษา 2559 


