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คำนำ 
 

หล ักส ูตรศ ึกษาศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาบร ิหารการศ ึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)   
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่
มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมลู 
และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 

 
              คณะกรรมการผูป้ระเมินคุณภาพภายใน 
  1) ดร.นิพฐิพนธ์ สนิทเหลือ   (ประธานกรรมการ) 

2) รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา พวงดาวเรือง  (กรรมการ) 
   3) รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกลู (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ     (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เป็นหลักสูตรหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน
ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) และมี
จำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 10 คน จำแนก ดังน้ี มี วุฒิปริญญาเอก 1 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรง
ตำแหน่งรองศาสตราจารย ์ 2 คน และวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน ทั้งน้ีหลักสูตรมีนิสิต จำ
วน 109 คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 51 คน  

ปณิธาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)  มีความมุ่งม่ัน
ในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นงานวิจัย ส่งเสริมคุณธรรม และความเป็นผู้นำ โดย
สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นมหาบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
ตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน 

วิสัยทัศน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการด้านวิชาการแก่สังคม สร้าง
บัณฑิตให้เป็นนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกว้างไกลก้าวล้ำนำยุคควบคู ่คุณธรรมร่วมพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้า 

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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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา (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 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥3.51 289/65=4.45 4.45 4.45 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 
2.1/51x100=4.12 
4.12/40x5=1.37 

1.37 1.37 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 2.91 2.91 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

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

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5+5+5/3=5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 30 
3/3x100=100 

100/60x5=8.33 
5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 40 
3/3x100=100 
100/80x5=5 

5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

ร้อยละ 20 
5.4/3x100=180 
180/40x5=22.5 

5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 3 3 3 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.33 4.33 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    3 4 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 4 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 90 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.75 3.75 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 4.00 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.60 3.60 
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หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ไม่ประสงค์ใบประกอบวิชาชีพ)  
(ระบการศึกษาทางไกล)  ปีการศึกษา2561 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มข้ึน 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่น  

- มีการส่งเสริมและให้ความรู้การพัฒนาศักยภาพนิสิต ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้
อย่างมีรูปธรรม 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- ปรับปรุงโครงสร้างการพัฒนาทักษะของนิสิตในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ 

หลักสูตรทั้งในด้าน Hard Skill และ Soft Skill 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น  

1. หลักสูตรมีอาจารย์มีคุณวุฒิที่เช่ียวชาญในศาสตร์นั้นๆ และเช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

2. มีระบบกลไก และแผนงานในการพัฒนาอาจารย์สู่ตำแหน่งวิชาการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- ผลักดันให้อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติในฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานตามที่ สกอ ./ 

กกอ. กำหนด 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่รน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- ปรับปรุงการะบวนการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนิสติตามกรอบ TQF เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลทีเ่กดิข้ึนกบั
นิสิตอย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดทำบัญชีรายการสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื ่อสะท้อนให้เห็นถึงความเพียงพอและเหมาะสมต่อ
อาจารย์และนิสิตในหลักสูตร 

2. ควรมีมาตรการกระตุ้น และส่งเสริมให้นิสิตเข้าถึงการใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มากขึ้น 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา (ระบบการศึกษาทางไกล) 

 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น วันท่ี 6 สิงหาคม 2562 

ระดับหลกัสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
องค์ 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน 

(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ 
2. รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรอืง  
3. รศ.ดร.กญัญามน กาญจนาทวีกลู 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ   

2 บัณฑิต 
(มี 2 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ปี (ปริญญาโท, 
ป.เอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเรจ็การศึกษาใน
ระดับปรญิญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

3 นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนกัศึกษา 
ตังบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 

4 อาจารย ์
(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 6 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 

     - ศษิย์ปัจจุบันและศษิย์เก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2557   371 256 96 64 17 

2558    472 376 102 35 

2559     64 59 24 

2560      18 18 

2561       15 

รวม   371 728 536 243 109 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา จำนวนรับเข้า 
จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิตท่ี

สำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิตท่ี
ยังไม่สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ
อัตราการ

คงอยู่ 2557 2558 2559 2560 2561 

2557 371 - 115 156 32 5 308 17 83.02 4.58 

2558 472 - - 94 274 32 400 35 84.75 7.42 

2559 64 - - - 10 14 24 24 37.50 37.50 

2560 18 - - - - - 0 18 0.00 100.00 

2561 15 - - - - - 0 15 0.00 100.00 
รวม 940 0 115 250 316 51 732 109 77.87 11.60 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2560 

ลำดับ 
ท่ี 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้
ผลรวมคา่
คะแนน 

จำนวนคนท่ี
ตอบ 

ค่า 
เฉลี่ย 

1   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 245 65 4.5 

  (2)ด้านความรู้ 247 65 4.7 

  (3)ด้านทักษะทางปญัญา 243 65 4.3 

  (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 244 65 4.4 

  (5)ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

242 65 4.2 

  (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 262 65 4.6 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้ง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 
คะแนน) 

252 65 4.4.5 

2 จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 316 

3 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

316 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเรจ็การศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อย
ร้อยละ20) 

65 

 
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

รวมถ่วง
น้ำหนัก 

1. บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพมิพ์ในลกัษณะใดลักษณะหนึง่ 0.10 7 0.7 
2. บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 7 1.4 

3.1บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

0.40   

3.2 บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนมุตัิและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.40   
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ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

รวมถ่วง
น้ำหนัก 

3.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลTCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60  
 

5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่ไมอ่ยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการสำหรบัการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80  

 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 0.80   
6.1 บทความที ่ต ีพ ิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00  

 

6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   
7. งานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20  
 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80   
11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 1.00   

ผลรวมถ่วงน้ำหนัก  

จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโททัง้หมดในหลกัสูตร (คน) 51 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพห์รอืเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาโทในหลกัสูตร 

2.1 

แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเตม็ 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 1.37 
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สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของนิสิตท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 

ที่ ช่ือผู้วิจัย ช่ือผลงานวิจัย แหล่งที่เผยแพรผ่ลงานวิจัย วัน/เดือน/ป ี
ที่ตีพิมพ ์

ค่า
น้ำหนัก 

1 เอกราช สุริยมณฑล ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารกับความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อ
การบริหารการศึกษาในโรงเรียน อำเภอ
แม่แตง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 
วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนา
งานวิจัย  

1-2 
ธันวาคม 
2561 

0.20 

2 อลงกต ทมถา ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครอง
นักเรียนต่อภาวะผู้นำของผู้บริหาร
โรงเรียนเครือข่ายสิงห์–ศรีมลคล สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 
วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนา
งานวิจัย 

1-2 
ธันวาคม 
2561 

0.20 

3 สมศักดิ์ โต๊ะมิน การบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียน สำนักงานเขตหนอกจอกสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 
วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนา
งานวิจัย  

1-2 
ธันวาคม 
2561 

0.20 

4 มรกต ครองยุติ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาศูนนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนตำบลกุดขอนแก่น อำเภอภู
เวียง จังหวัดขอนแก่น 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 
วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนา
งานวิจัย  

1-2 
ธันวาคม 
2561 

0.20 

5 สวิตตา ศรีเมือง การศึกษาบทบาทการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 
วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนา
งานวิจัย  

1-2 
ธันวาคม 
2561 

0.20 

6 ชาลี คงจำนงค์ การมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบัติงานใน
องค์การบริหารส่วนตำบลในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอำเภอวิเชียร
บุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 วิถี
นวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนา
งานวิจัย  

1-2 
ธันวาคม 
2561 

0.20 

7 อัจฉราพรรณ สุวรรณมุติ สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นราธิวาส 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13 
วิถีนวัตกรรมไทยด้วยการพัฒนา
งานวิจัย  

1-2 
ธันวาคม 
2561 

0.20 
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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) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนสิิตคำนึงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจำที่มอียู่ ควบคุม
อัตราส่วนอาจารย์ต่อนสิิตใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์

4.10 4.25 4.18 

3.1.1.2 เกณฑ์การรับนสิิตทีป่ระกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่
เหมาะสมกับหลกัสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้องกบัระดับของหลักสูตร 
ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลกัสูตร ผลลพัธ์การ
เรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขา
ภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ 

4.15 4.22 4.19 

3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนสิิต กระบวนการรับนสิิต และ
เครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปร่งใส 
เปิดเผย และเป็นธรรมกับนสิิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.17 4.25 4.21 

3.1.1.4 นิสิตที่รบัเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการ
เรียนจนสำเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาทีห่ลักสูตร มีคุณสมบัติข้ันต้นทั้ง
ความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ทีจ่ำเป็นต่อการเรียนในหลกัสูตร ใฝรู่้ ใฝ่
เรียน มีความพรอ้มด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.08 4.14 4.11 

3.1.1.5 กระบวนการคัดเลอืกระดับบัณฑิตศึกษา/หลกัสูตทีม่ีสภา
วิชาชีพ/หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง(พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตทีร่ับเข้าต่อผูส้มัคร) 

4.21 4.28 4.26 

3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรบัเข้าของผูส้มัครในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สงูกว่าคุณสมบัติของการรบัเข้าศึกษาในหลกัสูตรระดับ
ปริญญาตรีโดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และคุณสมบัติ
พื้นฐานที่นำไปสูก่ารพฒันาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.11 4.21 4.16 

รวม 4.14 4.23 4.19 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.1.2 การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อ
กระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกาศรับ และมีการรบัเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความ
พร้อมทางการเรียนหรือได้รบัการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ 
เพื่อใหส้ามารถเรียนในหลกัสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.32 4.35 4.34 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา อาทิ การ
ปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้กอ่นเข้าศึกษา 

4.19 4.27 4.23 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับ
ช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่าง
ชัดเจนม ี

4.33 4.48 4.41 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกใน
การศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นสิิตทุกคน 

4.13 4.30 4.22 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานสิิต และให้
คำปรึกษาช้ีแนะในเรือ่งต่างๆ ในการเรียน 

4.21 4.25 4.23 

3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนสิิตเพื่อจัดกลุม่/กิจกรรมในการ
เตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่างเหมาะสม 

4.17 4.19 4.18 

รวม 4.23 4.31 4.27 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านการรับนิสิต 

รายดา้น 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลีย่ 
3.1.1 การรับนสิิต  

(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนสิิต) 
4.19 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

4.27 

ภาพรวม 4.23 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การสง่เสรมิและพัฒนานสิิต 
การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่บัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก (IQA 3.2 การ
ควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่บัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ 

4.78 4.78 4.80 4.40 

    1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถ 
ในการแนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

4.65 4.70 4.70 4.40 

    1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้
คำปรึกษาที่เพียงพอ 

4.70 4.75 4.75 4.29 

    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตาม
ผลการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.75 4.85 4.85 4.34 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ 
หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับ
ฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.81 4.87 4.85 4.19 

รวมผลการประเมิน 4.74 4.79 4.79 4.32 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านการส่งเสรมิและพัฒนานิสิต 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาโทและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการสารนิพนธบ์ัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็น
ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์บณัฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ทีป่รึกษา มีการควบคุม
กำกับใหจ้ำนวนนิสิตต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ำหนด 

4.13 4.15 4.14 

3.2.2 อาจารย์ทีป่รึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.21 4.27 4.24 
3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความ

สนใจและศักยภาพของนสิิต 
4.09 4.20 4.15 

3.2.4 การจัดเก็บข้อมลูเพื่อการรูจ้ักนสิิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนสิิตใน
กลุ่มอาจารยผ์ูส้อนเพือ่การพัฒนานสิิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็ง
จุดอ่อน) 

4.19 4.27 4.23 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาโทและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการสารนิพนธบ์ัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็น
ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์บณัฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.2.5 อาจารย์ทีป่รึกษาให้ความช่วยเหลือนสิิตทีม่ีปญัหาทางการเรียนหรือ
ต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ 

4.12 4.31 4.22 

3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนสิิตทีม่ีผลการเรียนต่ำ มี
ความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเรจ็การศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.05 4.06 4.06 

3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ทีป่รึกษา 4.55 4.66 4.61 
3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผูส้อน

และการให้คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ทีเ่พียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือ
รายงานอื่นๆ 

4.43 4.47 4.45 

รวม 4.22 4.30 4.26 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านการส่งเสรมิและพัฒนานิสิต 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรทีเ่สริมการจัดบรกิารแก่นิสิต
เพียงพอ และครอบคลมุทุกประเภทกจิกรรม 

4.02 4.17 4.10 

3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้
ความสามารถในการจัดกจิกรรมที่สนองความต้องการของนสิิต 

4.11 4.27 4.19 

3.2.3 การจัดกจิกรรมนสิิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร 

4.32 4.41 4.37 

3.2.4 การจัดกจิกรรมการพฒันานิสิตครอบคลุมกจิกรรมการ
เสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic engagement)  
กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.37 4.45 4.41 

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

4.28 4.39 4.34 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอสิระในการจัดกิจกรรมนสิิตโดยการ
สนับสนุนของสถาบัน 

4.26 4.31 4.29 

3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทาง
การศึกษาจำกัด 

4.19 4.25 4.22 

3.2.8 หากมีการรับนสิิตทีม่ีวัตถุประสงค์พเิศษ เช่น นักกีฬา ต้องมี
กลไกการดูแลนสิิตได้รับการพฒันาให้ได้สาระความรู้ ทกัษะ ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการเรียนรู้ทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.27 4.35 4.31 

3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและ
ต่างประเทศม ีVisiting Professors ทีม่าช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่
นิสิต และการสง่นิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.17 4.26 4.22 

รวม 4.22 4.32 4.27 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านการส่งเสรมิและพัฒนานิสิต 

รายดา้น 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลีย่ 
3.2.1 ด้านระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรีและที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา(IQA 3.2 ความ
คิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ทีป่รกึษาทางวิชาการแก่นสิิตปริญญาตรี
และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.26 

3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.27 

ภาพรวม 4.27 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนสิิต 
อัตราการคงอยู ่
ปีการศึกษา 

ท่ีรับเข้า 
จำนวนนิสิต 

ต้นปีการศึกษา 
จำนวนนิสิต 

สิ้นสุดปีการศึกษา 
อัตราการคงอยู ่

(ร้อยละ) 
จำนวน 
ท่ีหายไป 

2557 371 325 4.58 46 

2558 472 435 7.42 37 

2559 64 48 37.50 16 

2560 18 18 100.00 0 

2561 15 15 100.00 0 

รวม 940 841 11.60 99 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดข้อร้องเรียนของนิสิต 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนตา่งๆ 
(IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนสิิตในการจัดการข้อร้องเรียน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.60 4.65 4.67 

1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.10 4.30 4.55 

1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.20 4.55 4.65 
1.4 คุณภาพในการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.15 4.20 4.34 

1.5 วิธีการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.30 4.23 4.40 
1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.05 4.50 4.57 

รวมผลการประเมิน 4.18 4.35 4.53 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคง
อยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนสิิตในหลักสูตร 4.47 4.49 4.48 
3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสตูร 4.37 4.57 4.47 
3.3.3 ความพึงพอใจของนสิิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.45 4.67 4.56 
3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วย

ตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรูจ้าก
กระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.43 4.45 4.44 

3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.67 4.69 4.68 
3.3.6 ความกระตอืรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.25 4.28 4.27 
3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.05 4.15 4.10 
3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.35 4.41 4.38 
3.3.9 วิธีการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.39 4.48 4.44 
3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.66 4.69 4.68 

รวม 4.41 4.49 4.45 
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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 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตร (ระบบการรบัอาจารย์ใหม่) 
(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

4.35 4.55 4.45 

4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ทีม่ีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.37 4.46 4.42 
4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยูเ่ดิมอย่างต่อเนือ่ง เพื่อให้หลักสูตรมีความ

เข้มแข็ง อาจารย์ในหลกัสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

4.37 4.45 4.41 

4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และ
ประสบการณ์ ในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่กำหนดโดย สกอ . 

4.65 4.71 4.68 

รวม 4.44 4.54 4.49 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย ์

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอ่กระบวนการ
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ 
และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพฒันาอาจารย์ใหม้ี
คุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.55 4.57 4.56 

4.1.2.2 ผูบ้รหิารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบรหิารจัดการ
หลักสูตรตอ้งมกีารวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลงัด้านอาจารย์ใหเ้ป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจำ
หลักสูตร โดยการมสี่วนร่วมของทีมบรหิารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำ
คณะ) 

4.37 4.45 4.41 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 
2561 26 

 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอ่กระบวนการ
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ 
และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนทีม่ีประสทิธิภาพ สามารถ
รักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กบัสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการ
ย้ายงานแผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตรากำลัง แผนการสรร
หาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรกัษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท 

4.15 4.35 4.25 

4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรกำหนด สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพือ่
ทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.02 4.10 4.06 

4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบรหิาร กรณีมีอาจารย์
ส่วนเกินกรณีมีอาจารย์ ขาดแคลน กรณีมีอาจารยส์มดลุกบัภาระงาน เพื่อให้
มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบรหิารความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนสิิต 

4.37 4.48 4.43 

4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 

4.18 4.52 4.35 

4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ 

4.42 4.56 4.49 

4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนบัสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

4.22 4.30 4.26 

4.1.2.9 ระเบียบที่โปรง่ใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.18 4.27 4.23 
4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 4.38 4.47 4.43 
4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสทิธิภาพ 4.57 4.68 4.63 

รวม 4.31 4.43 4.37 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความ
คิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำ
หลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสรมิและ
พัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารยท์ุกคนได้พัฒนาตนเองใหม้ี
คุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.61 4.70 4.66 

4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สงูข้ึนเพือ่สง่ผลต่อคุณภาพ
ของบัณฑิต 

4.29 4.35 4.32 

4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สง่เสรมิให้อาจารย์พฒันาตนเองใน
การสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4.55 4.67 4.61 

4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์
ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 

4.35 4.65 4.50 

4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพือ่พัฒนานสิิตของอาจารย ์ 4.58 4.61 4.60 
4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ใน

การสง่เสรมิพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
4.42 4.58 4.50 

4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มเีทคนิคการสอนดีเดน่ มี
การถ่ายทอดประสบการณ์สูอ่าจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.22 4.35 4.29 

4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารยห์รือพัฒนาอาจารย์
ให้มีคุณสมบัติทีสู่งกว่ากำลังคนในหลักสูตรปรญิญาตรี โดยเฉพาะ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทกัษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนอืจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

4.31 4.45 4.38 

รวม 4.42 4.55 4.49 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายดา้น 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลีย่ 
(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลกัสูตร (ระบบการรบัอาจารย์ใหม่) 4.49 
4.1.2 ระบบการบรหิารอาจารย ์ 4.37 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์ 4.49  

ภาพรวม 4.45 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ปีการศึกษา จำนวนอาจารย์ท้ังหมดต้นปีการศึกษา 
จำนวนอาจารย์  
 สิ้นปีการศึกษา 

อัตราการคงอยู่  
(ร้อยละ) 

2557 8 8 100.00 
2558 8 8 100.00 
2559 12 12 100.00 
2560 9 9 100.00 
2561 10 10 100.00 
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ความพึงพอใจของอาจารย์เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2559 2560 2561 
ด้านการบริหารหลักสูตร (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตร) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนสิิต วิธีการคัดเลอืกการพัฒนา และ
ส่งเสริมให้นสิิตมีความพร้อม และสำเรจ็การศึกษา 

3.83 4.33 4.28 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 3.92 4.22 4.10 
1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนา

นิสิตให้เรียนรู้ตามโครงสร้างหลกัสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะ
ทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

3.92 4.33 4.15 

1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ 
อย่างเหมาะสม 

4.00 4.22 4.40 

1.5 การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง เอือ้ให้นิสิตมี
พื้นฐานความรู้และสามารถต่อยอดความรู้อย่างมีระบบ 

4.08 4.22 4.23 

1.6 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมสีัดส่วนที่เหมาะสมกบัจำนวนนิสิตที่
รับในหลักสูตร 

4.17 4.22 4.23 

1.7 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

4.25 4.33 4.14 

1.8 อาจารย์ประจำหลักสูตรมสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของหลักสูตร 

3.92 4.11 4.33 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการสง่เสริม
พัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย ์

4.08 4.33 4.28 

1.10 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมใหเ้ข้าสู่ตำแหนง่ทางวิชาการและศึกษา
ต่อ 

4.08 4.44 4.50 

1.11 อาจารย์ใหมทุ่กคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

4.08 4.33 4.20 

1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรทีส่่งเสริมความผูกพันระหว่าง
บุคลากรสร้างวัฒนธรรมการอยูร่่วมกัน 

4.17 4.22 4.20 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อปุกรณ์ สำหรบัการปฏิบัติงาน
ของหลักสูตร 

4.00 4.33 4.18 

1.14 กระบวนการติดตาม กำกบัผลการดำเนินงานของหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 

4.17 4.44 4.33 

รวมผลการประเมิน 4.05 4.29 4.25 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
4.3 ดา้นผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย ์
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
และความพึงพอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 4.67 4.71 4.69 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสูตรตอ่การบริหารจัดการ

หลักสูตร 
4.57 4.67 4.62 

4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลกัสูตร 4.31 4.38 4.35 
4.3.4 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรมีคุณสมบัติทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพที่

เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของหลักสูตร 
4.67 4.71 4.69 

รวม 4.56 4.62 4.59 
 
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 ความคดิเห็นต่อกระบวนการ
การออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความกา้วหน้า
ในศาสตรส์าขานั้นๆ) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

5.1.1 หลักสูตรมกีารกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้าง
โอกาสในการพฒันาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนทีม่ปีระสิทธิภาพ 

4.34 4.49 4.42 

5.1.2 เนื้อหาของหลกัสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงใหท้ันสมัย
ตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่ให้นสิิตได้เรียน 

4.51 4.67 4.59 

5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกบั
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.21 4.29 4.40 

5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาทีเ่หมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหน่วยกิต 
และมีเนือ้หาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกใน
วิชาเอกหรอืที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเช่ือมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และ
มีการสังเคราะห์การเรียนรู ้

4.67 4.71 4.64 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคดิเห็นต่อกระบวนการ
การออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความกา้วหน้า
ในศาสตรส์าขานั้นๆ) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซอ้น กลุ่มรายวิชามีความ
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลกัสตูร 

4.45 4.62 4.54 

5.1.6 ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดใน
รายวิชาและหลักสูตร 

4.37 4.55 4.46 

5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดใน
คำอธิบายรายวิชาครบถ้วน 

4.32 4.41 4.37 

5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอือ้ให้นสิิตมีพื้น
ฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 

4.57 4.67 4.62 

5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพือ่ให้นิสิตสำเร็จ
ได้ทันตามเวลาทีก่ำหนดในหลักสูตร 

4.48 4.59 4.54 

5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนสิิต ทนัสมัย และ
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.45 4.77 4.61 

5.1.11 การจัดรายวิชาในหลกัสูตรแก่นสิิตที่เรียนในสถาบันหรือนอก
สถาบัน การศึกษาปกติ หรอืการศึกษาทางไกล มกีารควบคุมให้นิสิตได้เนือ้หา
สาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินทีเ่ป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

4.51 4.64 4.58 

5.1.12 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มี
ความที่ซับซอ้น มีจุดเน้น 

4.33 4.43 4.38 

5.1.13 การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็น
ประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม 

4.45 4.56 4.51 

5.1.14 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกบัปรชัญา วิสัยทัศน์
ของหลักสูตร และสอดคลอ้งกบัระดบัของหลกัสูตร 

4.32 4.54 4.43 

5.1.15 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก มีความซบัซอ้นและลกึซึ้งและ
ให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปรญิญาโท 

4.53 4.63 4.58 

รวม 4.42 4.56 4.49 
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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 ด้านการวางระบบผูส้อน  
(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ฯลฯ) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

5.2.1.1 ผูส้อนมีคุณสมบัตเิหมาะสมกบัรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญ
ในเนื้อหาวิชาที่สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของ
ผู้สอน) 

4.35 4.47 4.41 

5.2.1.2 หลักสูตรกำหนดผูส้อนให้นิสิตได้เรียนจากผูส้อนทีม่คีวามชำนาญ
หลากหลาย เพื่อใหม้ีโอกาสได้รบัการพัฒนามมุมองหรือความคิดจากผูส้อน
หลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นิสติควรได้เรียนกับอาจารย์
ผู้สอนคนเดิมไมเ่กิน 3 วิชา) 

4.55 4.67 4.61 

5.2.1.3 มีการกำกบัมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของ
อาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.40 4.52 4.46 

5.2.1.4 การกำกับให้อาจารย์ทกุคนต้องมกีารทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .
3 และ มคอ.4) ทกุรายวิชาแจกนสิิต และมกีารกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวล
การสอนรายวิชา 

4.38 4.51 4.45 

5.2.1.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับ
การสอนจากอาจารยท์ี่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมี
ปฏิสัมพันธ์กบัอาจารย์ผูส้อน/อาจารยท์ี่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4.27 4.35 4.31 

5.2.1.6 หากมีการกำหนดใหม้ี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รบัการฝกึอบรม การให้
คำแนะนำ และการปรับปรงุพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
นิสิตอย่างเหมาะสม 

4.36 4.43 4.40 

5.2.1.7 หลักสูตรต้องมีอาจารยเ์ต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้าน
ความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้คำปรึกษาและการพฒันานิสิต 

4.65 4.67 4.66 

5.2.1.8 การแตง่ตั้งอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทีเ่หมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนมุัติโดยเฉพาะความรู้และ
ความเช่ียวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต และเหมาะสม
กับลกัษณะของนิสิต 

4.55 4.65 4.60 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.2.1 ด้านการวางระบบผูส้อน  
(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ฯลฯ) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

5.2.1.9 มกีารควบคุมกำกบัจำนวนนสิิตต่ออาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์ เปน็ไปตาม
หลกัเกณฑ ์

4.60 4.68 4.64 

5.2.1.10 มีการกำกบัให้อาจารย์พเิศษที่มาทำหน้าที่อาจารยท์ี่ปรกึษามีการ
ผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4.37 4.59 4.48 

รวม 4.45 4.55 4.50 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
5.2.2 ดา้นกระบวนการเรยีนการสอน 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ
การกำหนดผู้สอน/ฯลฯ) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

5.2.2.1 การควบคุมการจดัการเรยีนการสอนในวิชาทีม่ีหลายกลุ่มเรยีนให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน 

4.67 4.71 4.69 

5.2.2.2 การสง่เสรมิให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ  ที่พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนสิิต 

4.45 4.58 4.52 

5.2.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการ
ปฏิบัติการเรียนรู้จากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.57 4.61 4.59 

5.2.2.4 การจัดกจิกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต (เช่น 
ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องมีกอ่นเข้าโปรแกรมภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.35 4.57 4.46 

5.2.2.5 การจัดกจิกรรมการพัฒนาและเพิม่ศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อ
เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.67 4.70 4.69 

5.2.2.6 การสง่เสรมิความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อตอ่การทำงาน 
(ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการ
แก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

4.33 4.53 4.42 

5.2.2.7 การเตรียมความพรอ้มด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไก
การช่วยเหลือด้านการหางานทำ/การเผยแพรผ่ลงาน) 

4.42 4.53 4.48 

5.2.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/
ผู้ประกอบการ  การศึกษาดูงาน 

4.28 4.34 4.31 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ
การกำหนดผู้สอน/ฯลฯ) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

5.2.2.9 มกีารควบคุมมาตรฐานของแหลง่ฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 4.56 4.67 4.62 
5.2.2.10 การสง่เสรมิการทำวิจัยเพือ่พัฒนานสิิตของอาจารย์ (ประเมินจาก

จำนวนอาจารยท์ี่มีการทำวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน) 
4.35 4.48 4.42 

5.2.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย ์

4.53 4.59 4.56 

5.2.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.33 4.41 4.37 

5.2.2.13 การควบคุมกำกบักระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินนสิิต 

4.50 4.65 4.58 

5.2.2.14 การสง่เสรมิให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนสิิต โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน 

4.34 4.49 4.42 

5.2.2.15 มรีะบบกำกบัการทำงานของอาจารย์ผูส้อนทีเ่อื้อประโยชน์ต่อ
นิสิตเต็มที่ ให้ความ สำคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัตงิานของอาจารย์ในการให้
คำปรึกษาแก่นสิิตตามจรรยาบรรณของอาจารย ์

4.37 4.61 4.49 

5.2.2.16 มรีะบบการกำกบัติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/
สาระนิพนธ์ของนิสิต เพือ่ให้นสิิตสำเรจ็การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

4.53 4.57 4.55 

5.2.2.17 หัวข้องานวิจัยของนสิิตสอดคลอ้งหรือสัมพนัธ์กับความเช่ียวชาญของ
อาจารยท์ี่ปรกึษา 

4.61 4.68 4.65 

5.2.2.18 มรีะบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์
ของนิสิตแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครัง้ต่อภาคการศึกษา 

4.33 4.57 4.45 

5.2.2.19 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลนท์ี่เกี่ยวข้องและนสิิตสามารถเข้าใช้
งานได้อย่างสะดวก 

4.28 4.42 4.35 

5.2.2.20 มีการให้ความรู้และระดับช้ันความสำคัญในการตีพมิพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รบัรอง และการจดสิทธิบัตร
หรืออนสุิทธิบัตร 

4.24 4.50 4.37 

5.2.2.21 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอก
ผลงานวิจัยและปญัหาของวารสารที่ไมม่ีคุณภาพ 

4.15 4.23 4.19 

5.2.2.22 การช้ีแนะแหลง่ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และสง่เสรมิให้
นิสิตจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รบัทุนสนับสนุน 

4.55 4.57 4.56 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ
การกำหนดผู้สอน/ฯลฯ) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

5.2.2.23 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ม ีVisiting Professors ที่มาช่วยสอนหรอืใหป้ระสบการณ์แก่นิสิต 
และการส่งนสิิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.13 4.27 4.20 

รวม 4.41 4.58 4.50 
 
ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน 

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรยีน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษา/ฯลฯ) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นสิิตมสี่วนร่วม 4.31 4.42 4.37 
5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกบัจุดเน้นของ

รายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 
4.41 4.55 4.48 

5.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง 
(เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน 
รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัด
ทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัตงิานจริง
ในการประกอบอาชีพ 

4.47 4.57 4.52 

5.3.4 การกำกับให้มีการพฒันาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่
เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 

4.25 4.35 4.30 

5.3.5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรงุพฒันาเครือ่งมือที่ใช้ใน
การประเมินคุณภาพนิสิต (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบ
ใหม่ๆ เสมอ  มีคลงัข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้
และการคิดข้ันสูงได้เครือ่งมอืประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัตงิานได้
จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

4.23 4.47 4.35 
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รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรยีน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษา/ฯลฯ) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน
ให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

4.24 4.35 4.30 

5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นสิิตรบัรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การ
ประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกบัที่เกณฑ์ที่นสิิตมสีว่นร่วม หรือรับรู้
ร่วมกันต้ังแต่แรก มีข้อมลูหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรด
ชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จรงิของนิสิตและ
ลักษณะของรายวิชา) 

4.41 4.60 4.51 

5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 4.15 4.25 4.20 
5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลกัสูตรตาม

รายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 
4.34 4.57 4.46 

5.3.10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบง่ช้ีคุณภาพของ
รายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน 

4.21 4.38 4.30 

5.3.11 ข้อมูลที่รองรบัการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อน
ระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้ 

4.12 4.24 4.18 

5.3.12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดบัดีมาก มีประเด็นวิจัยทีส่ะท้อน
ความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มกีารออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของ
ผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรปูแบบ/วารสารซึง่เป็นที่ยอมรบัในสาขา
วิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

4.37 4.51 4.44 

รวม 4.29 4.43 4.36 
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ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่าง

น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการดำเน ินงาน
หลักสูตร 

1. การกำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน 
ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 5 
ครั้ง  

แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีข้อ 1.2 สรปุจำนวนผู้เข้าประชุม 
 

รายชื่ออาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

คร้ังที่/วันที่
ประชุม 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อย
ละ 

1.รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท ์
2.ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตมะเวทิน 
3.ผศ.ดร.กฤษฏิ์ กิตติฐานัส 
4.ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 
5.ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
6.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ ์
7.รศ.ดร.ประณีต วิบูลย
ประพันธ์ 
8. ผศ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด 
9. ดร.จิราภรณ์ สภุสิิงห ์
10.ดร.กฤษณะ  บุหลัน 

1 19/07/61 10 คน 100 
2 02/11/61 10 คน 100 
3 11/01/61 10 คน 100 
4 02/05/62 10 คน 100 
5 04/07/62 10 คน 100 

 

เฉลี่ยร้อยละ 100 

2. สรุปสาระสำคญัของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชีข้้อ 1.1 , 1.2 และ1.3   

√  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที ่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
        หลักสูตรใหม่            
        หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา2559โดยผ่านการรับรอง/รับทราบ
ตามเกณฑ์ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559. (มคอ.2) คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2559 
และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ร ับทราบและการให ้ความเห ็นชอบหลักสูตร เมื ่อว ันที่  3 เด ือน 
พฤษภาคม  ปี พ.ศ. 2559  
 

√  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การ เป ิ ด สอนในแต ่ ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 13 
วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 11.วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1 ในสังกัดคณะ...-.....วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ...-....วิชา   
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชี้
ข้อ 3.1  

√  

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิด
สอนและจัดทำ มคอ.5 จำนวน 11 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 

2.1 ในสังกัดคณะ....-....วิชา  
2.2 นอกสังกัดคณะ..-.....วิชา   
ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 

หลักฐาน 
5.4.-4-1 แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมดทุกชั้นปี และหลักฐาน มคอ.5  
5.4.-4-2 รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในการพิจารณา 
มคอ.5 

√  

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60ว ัน หล ังส ิ ้นส ุดปี
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 
7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561  หลักสูตรมีการจัดทำ มคอ.7  ส่งภายในระยะเวลา
ที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษาถัดไป 

√  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวน
สอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่านิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผล
การเรียนรู้ (learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 โดยมี
รายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ้น 3 วิชา จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
ตลอดปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 วิชา คิดเป็นร้อยละ 27.27 (อย่าง
น้อยร้อยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (ตามแบบฟอร์ม 5.4.6) 

√  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
7) ม ีการพ ัฒนา/ปร ับปร ุ งการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดำเน ินงานท ี ่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

1. ปีการศึกษา2561หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการ
เรียนรู้ วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง C-
Mapping (Curriculum Mapping) ตามข้อเสนอแนะใน มคอ.7 ในปี
การศึกษา 2561 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4 และมีการรายงาน
ผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มีการรับอาจารย์ใหม่ โดย
ทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ตามกรอบ
อัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารย์ใหม่ มีจำนวน 0 คน และ
อาจารย์ใหม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศและการแนะนำด้านการจัดการ
เรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้มีการ
จัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและ
มีการติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนของอาจารย์ใหม่หลัง
การอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

√  

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน
ได้ร ับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หน่ึงคร้ัง 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่
ได้รับการพัฒนา 10 คน 

2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ใน
การเรียนการสอน 

3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ 
หรือหัวข้อ 
ที่รับการพัฒนา 

วัน/
เดือน/
ปี 

หัวข้อที่นำไปใช้
ใน 
การเรียนการ
สอน 

1 1.รศ.ดร.ชุติมา มุสิ
กานนท์ 
2.ผศ.ดร.ป่ินณิชา 
อุตมะเวทิน 
3.ผศ.ดร.กฤษฏ์ิ 
กิตติฐานัส 
4.ผศ.ดร.เด่น ชะ
เนติยัง 
5.ดร.สันต์ชัย พูล
สวัสดิ ์
6.ดร.จินดา ศรี
ญาณลักษณ์ 
7.รศ.ดร.ประณีต 
วิบูลยประพันธ์ 

ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ณ 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น คณะทันต
แพทย์ศาสตร์ 

27 
เมษายน 
2562 

นำความรู้ที่ได้รับ
ไปพัฒนาตนเอง
และสามารถนำ
ความรู้ไปประยุกต์
กับวิชาที่เก่ียวข้อง
กับดุษฏีนิพนธ์ 

√  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
8. ผศ.ดร.
สมเกียรติ บุญรอด 
9. ดร.จิราภรณ์ 
สุภิสิงห์ 
10.ดร.กฤษณะ  
บุหลัน 

2 1. ดร.สันต์ชัย พูล
สวัสดิ ์
2.ผศ.ดร.นิษฐ์วดี จิร
โรจน์ภิญโญ 
3.ผศ.ดร.จิราภรณ์ 
สุภิสิงห์ 
4.ผศ.ดร.กฤษณะ 
บุหลัน                                             

อบรมจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 
ณ 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น คณะทันต
แพทย์ศาสตร์ 

15 
กุมภาพันธ์ 

 2562 

ทำให้เข้าใจ
กระบวนการทำงาน
ของบุคคลสนับสนุน
รวมไปถึงการทำงาน
ร่วมกันกับอาจารย์
ท่านอ่ืน เพ่ือให้
นำไปพัฒนาขีด
ความสามารถและ
สามารถเข้าใจได้ถึง
จุดที่ตัวเองต้อง
พัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ือ
เพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
สอน 

3 1.ผศ.ดร.นิษฐ์วดี  
จิรโรจน์ภิญโญ 

ร่วมโครงการ
ประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ
ระดับชาติ และ
งานบริหาร
สัมพันธ0 
ประจำปี 2562 
ณ โรงแรมแอม
บาสเดอร์ซิตี้ 
จอมเทียน ชลบุรี 

25 
เม.ย. 
2562 

นำความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาตนเองและ
สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์กับวิชา ที่
เก่ียวข้องกับดุษฏี
นิพนธ์ 

สรุปผล จำนวนอาจารย์ประจำที่
ได้รับการพัฒนา 10 คน 

จำนวนอาจารย์
ประจำ 

รวม 10 คน 
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ (ถ้า
มีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากร สนับสนุน
การเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนา 1 คน คิดเป็นร้อยละ100 (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี) 
2. มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
3. มีการประเมินผลและติดตามผล 

√  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ที่ 
ชื่อ – 

นามสกุล 

ชื่อโครงการ หรือ
หัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 

วัน/
เดือ
น/ปี 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
การสนับสนุนการ

เรียนการสอน 
1 นางสาว 

สุจินทรัตน์ 
อมรรัตนากูล 

โครงการ การ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และ
บุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

10-11 
ก.พ. 
2561 

ท ำ ให ้ บ ุ ค ลกรสาย
สนับสน ุนได ้ เข ้ า ใจ
กระบวนการทำงาน
ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ
อาจารย ์  รวมไปถึ ง
ก า ร ท ำ ง า น ร ่ ว ม 
เพ่ือให้นำไปพัฒนาขีด
ความสามารถและ
สามารถเข้าใจได้ถึง
จุดที่ตัวเองต้องพัฒนา
เพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากร
สนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒน 1 คน 

จำนวนบุคลากร
สนับสนุนประจำรวม 

1 คน 
 

11) ร ะ ด ั บ ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ทั้งสิ้นจำนวน51
คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน51คน คิดเป็นร้อยละ100 ได้คะแนน
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรมีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 
4.41 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจ

มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตาม TQF 

ผลสำรวจ 
ค่า 

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1353 51 4.42 ดี 
2 ด้านความรู ้ 1356 51 4.43 ดี 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 1331 51 4.35 ดี 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1353 51 4.42 
ดี 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1362 51 4.45 

ดี 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพ 

1352 51 4.42 
ดี 

รวมผลประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

8107 51 4.41 
ดี 

 

√  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดำเนินงาน 
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

ไม่เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์
12) ระดับความพึงพอใจของผู ้ใช้

บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปี
การศึกษา 2561) ทั้งสิ้นจำนวน51 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 
42 คน คิดเป็นร้อยละ82.35  ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มี
คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.48 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้
ดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจ

มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตาม TQF 

ผลสำรวจ 
ค่า 

เฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

198 42 4.7 
ดีมาก 

2 ด้านความรู ้ 190 42 4.5 ดีมาก 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 181 42 4.3 ดีมาก 

4 ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

185 42 4.4 

ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

193 42 4.6 
ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพ 

185 42 4.4 
ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

1,132 42 4.4
8 

ดีมาก 

 

√  

รวมตวับ่งชี้ในปีน้ี 12 
จำนวนตัวบ่งชีท้ีด่ำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชีท้ี่ 1-5 5 

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ี่ 1-5 100 
จำนวนตัวบ่งชี้ในปีน้ีทีด่ำเนินการผ่าน  12 

ร้อยละของตัวบ่งชีท้ั้งหมดในปีน้ี  100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2559 2560 2561 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัด

การศึกษา 
4.15 4.43 4.09 

1.2 ทรพัยากรที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องสมุด 
ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัด
การศึกษา 

4.20 4.45 4.15 

1.3 หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ มีขอ้มูลตามที่ต้องการ และ
มีการปรบัปรุงใหท้ันสมัย 

4.27 4.49 3.98 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอ้ม และทรพัยากรทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู้ให้มปีระสิทธิภาพอยู่
ตลอดเวลา 

4.00 4.23 4.10 

1.5 เทคโนโลยทีี่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจัจบุัน 4.30 4.50 4.23 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3.94 4.17 4.49 

1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรบันิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงาน
ร่วมกัน 

3.95 4.45 4.48 

1.8 การบรกิารด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับ
นิสิต 

3.80 4.14 4.30 

1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 3.75 4.27 4.35 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซึง่ไม่ใช่ห้องเรยีน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  3.80 4.49 4.08 

รวมผลการประเมิน 4.02 4.36 4.22 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 
6.1 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

รายการประเมิน 
ภาคการศึกษา 

1 2 รวม 
6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4.08 4.17 4.13 

6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.25 4.37 4.41 
6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

4.47 4.49 4.48 

6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 4.51 4.57 4.54 

6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 4.32 4.52 4.42 

6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย 4.41 4.55 4.48 

6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 4.31 4.45 4.38 

6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานร่วมกัน 4.65 4.71 4.68 

6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.44 4.54 4.49 
6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และ
นิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

4.60 4.71 4.66 

6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การสืบค้นและการเรยีนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี เช่น ฐานสืบค้น
งานวิจัยระดับนานาชาติ เป็นต้น 

4.05 4.22 4.14 

6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพื่อทำวิจัย 4.31 4.42 4.37 
6.1.13 มีห้องทำงานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย 4.51 4.64 4.58 
6.1.14 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.32 4.46 4.39 

รวม 4.37 4.49 4.43 
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รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตร 
อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557  

- 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558  
- 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559  
1. ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน 
2. รศ.ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
3. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ์ 
4. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
5. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
6. ดร.นิษฐวดี จิรโรจน์ภิญโญ 
7. ดร.กฤษณะ บุหลัน 
8. รศ.ดร.อรรถนพ พงษ์วาท 

 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
2. ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตมะเวทิน 
3. ผศ.ดร.กฤษฏ์ิ กิตติฐานัส 
4. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
5. ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
6. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ์ 
7. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 
8. รผศ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด 
9. ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห ์

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
2. ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตมะเวทิน 
3. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
4. ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
5. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 
6. ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด         
7. ผศ.ดร.จิราภรณ์  สุภิสิงห ์
8. ผศ. ดร.กฤษฏ์ิ กิตติฐานัส 
9. ผศ.ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ 
10. ผศ. ดร.กฤษณะ บุหลัน 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา (ระบบการศึกษาทางไกล) ปีการศึกษา 2561 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2557 

ปีการศึกษา  
2558 

ปีการศึกษา  
2559 

ปีการศึกษา  
2560 

1. การกำกับ
มาตรฐาน 
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต 
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - 4.49 4.51 4.45 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,
ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

- 2.50 0.60 1.37 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  3.46 2.56 2.91 
3. นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  3.34 3.33 3.33 
4. อาจารย์ 
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ - 
5+2.50+5/3 

=4.17 
5+5+5/3=

5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก - 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ - 2.50 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร - 5 5 5 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - 3 4 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์  3.88 4.33 4 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียน 
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

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

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  3.75 3.50 3.75 
6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 3 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 4.00 4.00 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้  3.66 3.55 3.60 

 


