
 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
                                                                   ปการศึกษา 2562 0 

 

 
 
 

 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

ประจำปการศึกษา 2562 
(สิงหาคม 2562 – กรกฏาคม 2563) 

 
 

หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 
(ระบบการศึกษาทางไกล) 
มหาวทิยาลยัเวสเทิรน  

 
 
 
 
 
 





 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
                                                                   ปการศึกษา 2562 2 

 

คำนำ 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดนี ้ คณะผู ประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว       จึงนำเสนอรายงานนี้ตอคณะพยาบาลศาสตร วัชรพล มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผูชวย ศาสตรจารย ดร.สุมาลี รามนัฏ  (ประธานกรรมการ) 

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

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ    (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซ่ึง
ดำเนินการ  ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต
ปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ไดรับอนุมัติ
จากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ท้ังหมด 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   แตทางคณะบริหารธุรกิจ ไดเปด
ดำเนินการเรียนการสอนเพียง 5 สาขาวิชา โดยแบงเปนหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเน่ือง 2 ป 

คณะบริหารธุรกิจไดม ีการปรับชื ่อคณะดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใหปรับโครงสรางของ
มหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะรัฐศาสตรรวมกันและไดปรับชื่อคณะเปน” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7 /2551 วันอังคารท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยตองรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

โดยมีจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 10 คน จำแนก ดงัน้ี มีวุฒิปริญญาโท 1 
คน วุฒิปริญญาเอก 9 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนง
รองศาสตราจารย  1 คน ท้ังน้ีหลักสูตรมีนิสิตจำนวน 234 คน  และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 45 คน 

ปณิธาน หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต มุงม่ัน ใหการศึกษาและพัฒนานิสิต เพี่อใหเปนบัณฑิตที่มีความสามารถ
และคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปนบัณฑิตที่ดีและ
สามารถรับใชสังคมไดทุก ๆ ดาน 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรียนรูท่ีชัดเจนและสงเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สนองตอบความ
ตองการดานวิชาการแกสังคม สรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกลกาวล้ำนำยุค
ควบคูคุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - เปน
ปญญาชน, Development – พัฒนาตนด,ี Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั ้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปการศึกษา 2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

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

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 63.20/13=4.86 4.86 4.86 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

รอยละ 20 
9.7/45x100=21.56 
21.56/40x5=2.70 

2.70 2.70 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.78 3.78 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+4.17+5/3=4.72 4.72 4.72 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 60 
2/3x100=66.67 
66.67/60x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
2/3x100=66.66 

66.66/80x5=4.17 
4.17 4.17 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 40 
2.4/3x100=80 

80/40x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.91 3.91 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 90 รอยละ 100 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.25 4.25 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.87 3.87 
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หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปการศึกษา2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการกำกับติดตามการตีพิมพเผยแพรของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑปจจุบันของ ก.พ.อ. อยางตอเนื่อง และใหอยูในฐานขอมูลวารสาร TCI กลุม 1 และ
TCI กลุม 2   หรือ ฐานขอมูลระดับนานาชาติ 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการใหมีระดับที่สูงขึ้น วารสาร TCI กลุม 1 และTCI กลุม 2 และ
วารสารที่หลากหลายมากข้ึน  

องคประกอบท่ี 3 นิสิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงในการรับสมัครนิสิต ใหมีชองทางที่หลากหลาย หรือมีการทำความรวมมือกับหนวยงาน
อื่นๆ เพื่อรับจำนวนนิสิตตามแผนการรับสมัครที่เพิ่มข้ึน 

2. ควรมีการวางกลยุทธ การเพิ่มจำนวนนิสิต และการประชาสัมพันธผานชองทางทีห่ลากหลาย รวมทั้งมี
การสรางความเช่ือมโยงในระดับปริญญาตรีและปรญิญาโท เพื่อใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันเขาศึกษา
ตอเพิ่มข้ึน 

3. ควรมีการกำกับติดตามใหนิสิตสำเร็จตามแผนการศึกษาที่กำหนด 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

-  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรกำกับติดตามใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานไดตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ TCI 

กลุม 1 หรือ ฐานขอมูลระดับนานาชาติมากข้ึน 

2. ควรเรงรัดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเขาสูตำแหนงทางวิชาการ 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

1. หลักสูตรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาใหมีความทันสมัยตอบสนองตอความตองการของสถาน 

ประกอบการและสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศอยางตอเน่ือง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรกำกับติดตาม กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการทำวิทยานิพนธ/สารนิพนธใหสำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. หลักสูตรมีการจัดคลินิกวิจัย โปรแกรมทางสถิติ ที ่ใชในการวิจัย จนสงผลใหนิสิสามารถสำเร็จ
การศึกษาจำนวนเพิ่มข้ึน  

2. หลักสูตรมกีารจัดการเรียนการสอนโดยใชระบบ Cyber-u และWebex 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรจัดลำดับความสำคัญของความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนิสิตและอาจารยตอการเรียน

การสอนและทำวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
                                                                   ปการศึกษา 2562 8 

 

การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ 
2. ดร.นิพิฐพนธ สนิทเหลือ 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 

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

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตป
การศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง)  
ในแตละปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
2557 194 94 45 35 12 2 
2558   129 87 44 16 21 
2559     100 100 31 37 
2560       83 68 42 
2561         70 61 
2562           71 
รวม 194 223 232 262 197 234 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ปก
าร

ศึก
ษา

 

จำ
นว

นรั
บเ

ขา
 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รวมนิสิต
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวน
นิสิตท่ียัง
ไมสำเร็จ
การศึกษา 

อตัราการ
สำเร็จ

การศึกษา 

อตัรา
การนิสิต
คงอยู 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 194 0 0 38 10 5 0 53 2 88.04 1.09 

2558 129   0 18 47 4 2 71 21 76.07 17.95 

2559 100     0 17 29 9 55 37 59.78 40.22 

2560 83       0 5 33 38 42 47.50 52.50 

2561 70         0 1 1 61 1.61 98.39 

2562 71           0 0 71 0.00 100.00 

รวม 647 0 0 56 74 43 45 218 234 35.97 38.61 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา 2561 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1   (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 62.40 13 4.80 
  (2)ดานความรู 63.20 13 4.86 
  (3)ดานทักษะทางปญญา 63.80 13 4.91 
  (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 62.80 13 4.83 
  (5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 63.40 13 4.88 
  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 63.60 13 4.89 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 63.20 13 4.86 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 43 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(คน) 

13 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ 
20) 

30.23 
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การเผยแพรผลงานของนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของนิสิตท่ีตีพิมพเผยแพรของนิสิตระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2562 

ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

1. ภรินทรธร  เหมวัตร 
 ข 

 

แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน SMEs 
ภายใตเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
 7-

8/12/2562 
 

0.10 

2. มารศรี เดชภิมล 
ข 

ความสัมพันธระหวางการสรางทีมงาน
และประสิทธิผลการดำเนินงาน 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย

2562 
 7-

8/12/2562 
0.10 

ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

1. บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 33 3.3 
2. บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0.20 32 6.4 
3.1บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  0.40   
3.2 บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนำเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.40  

 

3.3 ผลงานที่ไดรบัการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
4.บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 2 0.60   
5.1บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.80  

 

5.2 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 0.80   
6.1 บทความที ่ต ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฎในฐานขอมูลระดับ
นานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00  
 

6.2 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00   
7. งานสรางสรรคที ่มีการเผยแพรสู สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง หรือผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.20  
 

8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   

9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60   
10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80   
11. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00   
12. ผลรวมถวงน้ำหนัก 9.7 
13. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 45 
14. รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทในหลักสูตร 

21.56 

15. แปลงคาคะแนนที่ไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ไดเทากับ 2.70 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

3. กมลชนก สลางสิงห 

ข 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือก
รานอาหารตามส่ังของผูบริโภคในเขต
พื้นที ่อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
หนา 1-11 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 

0.10 

4. ชฎาภรณ อนุบุตร  

ข 

ความภักดีของลูกคา การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
 7-

8/12/2562 

0.10 

5. อัมพวัน วรจักร  

ข 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือก
รานอาหารตามส่ังของผูบริโภค ในเขต
พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
 7-

8/12/2562 

0.10 

6. นิติญา พารกัษ 

ข 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอการกลับมาใชบริการซ้ำ 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
 7-

8/12/2562 

0.10 

7. ณัษฐสิทธ์ิ เลิศพิพัฒนกุล 

ข 

ปจจัยทางการตลาดรานคา
น้ำมันหลอล่ืน ในจังหวัดปทุมธานี 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 

0.10 

8. ชัยสิทธ์ิ  ม่ังธรรม 
 

ข 
 

การวางแผนทางการเงินและการออม 
 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7- 

2562 
7-

8/12/2562 
0.10 

9. เพ็ญโพยม เทพกัญญา 

ข 

ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอยของเทศบาล
ตำบลเวียงพราว อำเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

 2562 
7-

8/12/2562 

0.10 

10. สงวน สุขเอิบ 

ข 

ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการ
ปฎิบัติงานของกลุมพนักงานเดินรถ 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

 2562 
7-

8/12/2562 

0.10 

11. บุญสง บุญโสม 

ข 

ความพึงพอใจของผูใชบริการรถ
โดยสารตอคุณภาพในการใหบริการ 
ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 

0.10 

12. ภครภรณ รสธรรม 

ข 

แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน SMEs 
ภายใตเศรษฐกิจดิจิทัล 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
 7-

8/12/2562 

0.10 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

13. ปริยากร วงคตาทำ 

ข 

แนวทางการพัฒนารูปแบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน SMEs 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 

0.10 

.14 มยุลี ไชยวรรณ 

ข 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองคการบริหารสวนตำบล 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 

0.10 

15. วิมลรัตน กุศลธรรมรัตน 

ข 

คุณภาพการใหบริการที่มีผลตอความ
พึงพอใจของผูเสียภาษีอากร 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 

0.10 

16. วรวรรณ ทองนวล  

ข 

ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน 
ของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 

0.10 

17. วิยะดา ศรีวิมล 
ข 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
ผานเฟซบุก ของพนักงานเทศบาลนคร
ยะลา 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7- 

2562 
7-

8/12/2562 
0.10 

18. ธมลวรรณ  ณ พัทลุง 

ข 

พฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟ
สด อเมซอนของผูบริโภคในจังหวัด
สงขลา 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดบัชาติ ครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 

0.10 

19. สถาพร ภูยาธร 

ข 

การศึกษาการขาดงานของพนักงาน 
บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จำกัด 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 

0.10 

20. อนุรัตน เทียนบุญ 

ข 

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทำงานของพนักงาน องคการบริหาร
สวนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562) 

0.10 

21. ปกรณเกียรต ิจันทวีป 

ข 

อนาคต โอทอปไทย การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
 7-

8/12/2562 

0.10 

22. ปาริชาติ จิตแสง 

ข 

ความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาดในการใชบริการรานนวด
แผนไทย 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 

0.10 

23. นวลศร ี โพธ์ิอุไร ข ความตั้งใจลาออกของพนักงานใน
องคกร 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย

2563 
6-
7/03/2563 

0.10 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

24. นุสรา  และอ่ิม ข การตรวจสอบภายใน ในหนวยงาน การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-
7/03/2563 

0.10 

25. ภัทรพร  ปลาผล ข ความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสด การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-
7/03/2563 

0.10 

26. ภูษิต  เภสัชชะ ข ปจจัยที่สงผลตอการตั้งใจใชบริการ
ศนูยออกกำลังกาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-
7/03/2563 

0.10 

27. มกรา  งอสุรเชษฐ ข เทคนิคการพยากรณระยะส้ันที่
เหมาะสมกับการวางแผนทางธุรกิจ 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-
7/03/2563 

0.10 

28. เยาวลักษณ    มณฑา ข แรงจูงใจของพนักงานที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุ 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-
7/03/2563 

0.10 

29. วิชชาพร  กัลยาบาล ข การพัฒนาระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในงานดานพัฒนาเกษตรกร
ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-
7/03/2563 

0.10 

30. วิภพ  ศรีชาหลวง ข คณุภาพชีวิตในการทำงานของ
พนักงานบริษัทเอกชน 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดบัชาติ ครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-
7/03/2563 

0.10 

31. สมชาย  เดนวัฒนา ข ความพึงพอใจเลือกเชาที่พักอาศัย
ประเภทอพารทเมนทของผูบริโภค 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-
7/03/2563 

0.10 

32. สิริรักษ  ธัญญะไพศาล ข กลยุทธการจัดทำบัญชีตนทุนการ
ทองเที่ยวชุมชนของชุมชนบานคลอง
บอแสน 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-
7/03/2563 

0.10 

33. สุรศักดิ์    ศรีชมช่ืน ข ปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือเครื่องมือทางการ
แพทยเพื่อการผาตัดของโรงพยาบาล
ภาครัฐ ในจังหวัดเชียงใหม  

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-
7/03/2563 

0.10 
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บทความวิจัย 

ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

1 ภรินทรธร  เหมวัตร 

ข 

ความคาดหวังที่มีผลตอความตั้งใจใน
การเขารับบริการสปา ในเขตพื้นที่
อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
หนาที่ 274-283 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

2 มารศร ีเดชภิมล 

ข 

ความพึงพอใจตอการเขารับบริการ ที่
สงผลตอการตัดสินใจใชบริการซ้ำ ของ
โรงแรมขนาดเล็กในอําเภอวังนําเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา หนาที่ 298-310 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

3 กมลชนก สลางสิงห 

ข 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือก
รานอาหารตามส่ังของผูบริโภคในเขต
พื้นที่ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
หนา 1-11 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

4 ชฎาภรณ อนุบุตร 

ข 

ความภักดีของลูกคาธนาคารออมสิน
เขตแพร จังหวัดแพร หนาที่ 70-84 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

5 อัมพวัน วรจักร 

ข 

ปญหาของผูปฏิบัติงานระบบบัญชี
คอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (e-LAAS) ในจังหวัด
อุบลราชธานี หนาที่ 461-469 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

5 นิติญา พารักษ 

ข 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอการตัดสินใจใชบริการของลูกคา
โรงแรมลิลล่ี หนาที่ 166-176 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

6 ณัษฐสิทธ์ิ เลิศพิพัฒนกุล 

ข 

ปจจัยทางการตลาดรานคา
นํามันหลอล่ืน ในภาคกลาง หนาที ่95-
110 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

7 ชัยสิทธ์ิ  ม่ังธรรม 

ข 

ปจจัยในการวางแผนทางการเงินสวน
บุคคลกรณีศึกษาพนักงานบริษัท เอชจี
เอสที (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัด
ปราจีนบุรี หนาที่ 85-94 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

8 เพ็ญโพยม เทพกัญญา 

ข 

ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการการเก็บ
รวบรวมขยะมูลฝอย ของเทศบาล
ตําบลเวียงพราว อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม หนาที่ 246-256 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

9 สงวน สุขเอิบ 

ข 

ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของกลุมพนักงานเดินรถใน
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ หนาที่ 
395-410 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

10 บุญสง บุญโสม 

ข 

ความพึงพอใจของผูใชบริการรถ
โดยสารตอคุณภาพในการใหบริการ
ของเขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสง
มวลชนกรุงเทพ หนาที่ 177-192 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

11 ภครภรณ รสธรรม 

ข 

แรงจูงใจในการทํางานและความผูกพัน
ตอองคกรของพนักงานฝายปฎิบัติการ
ของ บริษัท ซีอารซี สปอรต จํากัด 
หนาที่ 257-273 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

12 ปริยากร วงคตาทำ 

ข 

ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี
ของกองทุนหมูบาน ในเขตอําเภอสี
ชมพู จังหวัดขอนแกน หนาที่ 217-
229 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

13 มยุลี ไชยวรรณ 

ข 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในองคการบริหารสวนตําบล ในเขต
อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา หนาที่ 
284-297 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

14 วิมลรัตน กุศลธรรมรัตน 

ข 

คุณภาพการใหบริการที่มีผลตอความ
พึงพอใจของผูเสียภาษีอากร สํานักงาน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 หนาที่ 
353-365 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

15 วรวรรณ ทองนวล 

ข 

ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสมารทโฟน 
ของผูบริโภคในเขตจังหวัดยะลา หนาที่ 
334-343 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

16 วิยะดา ศรีวิมล 

ข 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
ผานเฟซบุก (Facebook) ของ
พนักงานเทศบาลนครยะลา หนาที่ 
366-379 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

17 ธมลวรรณ  ณ พัทลุง 

ข 

พฤติกรรมการเขาใชบริการรานกาแฟ
สด อเมซอนของผูบริโภคในจังหวัด
สงขลา หนาที่ 133-143 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

18 สถาพร ภูยาธร 

ข 

การศึกษาการขาดงานของพนักงาน 
บริษัท ตะนาวศรีกรีนฟูดส จํากัด 
หนาที่ 411-423 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

19 อนุรัตน เทียนบุญ 

ข 

ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานองคการบริหาร
สวนตําบล ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ 
หนาที่ 439-449 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

20 ปกรณเกียรต ิจันทวีป 
ข 

ปจจัยพื้นฐานทางธุรกิจในการเลือกทํา
เลที่ตั้งศูนยกระจายสินคา ของวิสาหกิจ

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย

2562 0.20 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

ชุมชนในจังหวัดราชบุรี หนาที่ 344-
352 

ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

7-
8/12/2562 

21 ปาริชาติ จิตแสง 

ข 

ความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาดในการใชบริการรานนวดแผน
ไทย ในเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 
หนาที่ 230-245 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 15 (7-
8/12/2562) 

2562 
7-

8/12/2562 
0.20 

22 นวลศร ี โพธ์ิอุไร ข ความตั้งใจลาออกของเจาหนาที่
สำนักงานบังคับคดีแพง
กรุงเทพมหานคร 2 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-

7/06/2563 
0.20 

23 นุสรา  และอ่ิม ข ทัศนคติของพนักงานเทศบาลตำบลใน
จังหวัดฉะเชิงเทราตอการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-

7/06/2563 
0.20 

24 ภัทรพร  ปลาผล ข ความภักดีของลูกคาตอรานกาแฟสด 
แบรนดอภิ ในเขตอำเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-

7/06/2563 
0.20 

25 ภูษิต  เภสัชชะ ข ปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจใชบริการ
ฟตเนส ในจังหวัดนนทบุรี 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-

7/06/2563 
0.20 

26 มกรา  งอสุรเชษฐ ข อิทธิพลความพึงพอใจในการทำงาน 
ความผูกพันองคการและแรงจูงใจใน
การทำงานที่มีตอประสิทธิภาพการ
ทำงานของพนักงานในเครือบริษัท
สยามแกส แอนด ปโตรเคมีคัลส 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-

7/06/2563 0.20 

27 มาริสา  เนียมน่ิม ข การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสาร
สาสน เขต 5 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-

7/06/2563 
0.20 

28 เยาวลักษณ    มณฑา ข แรงจูงใจของพนักงานที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการทำงานของงานพัสดุ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัด
เชียงใหม 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-

7/06/2563 
0.20 

29 วิภพ  ศรีชาหลวง ข แรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ของพนักงานออฟฟศ กรณีศึกษา 
บริษัท เอบีซีดี จำกัด ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-

7/06/2563 
0.20 

30 สมชาย  เดนวัฒนา ข ปจจัยการตัดสินใจเลือกเชาที่พักอาศัย
ประเภทอพารทเมนทของผูบริโภค ใน

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย

2563 
6-

7/06/2563 
0.20 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหลงท่ีเผยแพรผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม 
กรุงเทพมหานคร 

ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

31 สิริรักษ  ธัญญะไพศาล ข ปจจัยที่สงผลตอการทำบัญชีตนทุนการ
ทองเที่ยวชุมชนของชุมชนบานคลอง
บอแสน ตำบลบอแสน อำเภอทปัปุด 
จังหวัดพังงา 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-

7/06/2563 
0.20 

32 สุรศักดิ์    ศรีชมช่ืน ข ปจจัยที่สงผลตอความตองการซ้ือ
อสังหาริมทรัพยประเภทคอนโดมิเนียม
ในกรงุเทพมหานคร 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต ิครั้งที่ 16 (6-
7/06/2563) 

2563 
6-

7/06/2563 
0.20 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิต ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

4.62 4.70 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลัสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเร ียนร ู ที ่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรู พื ้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.56 4.60 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

4.55 4.60 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.69 4.70 

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

4.735 4.80 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหส ูงกวา
คุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา 
ตางประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.59 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.62 4.68 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา
ศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัตคิรบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

4.60 4.70 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

4.71 4.80 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

4.65 4.70 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.71 4.80 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการ
เรียน 

4.54 4.60 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

4.62 4.70 

รวมผลการประเมิน 4.64 4.73 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ป
การศึกษา 2562  ดานการรับนสิิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

4.62 4.71 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

4.64 4.73 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.63 4.72 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษาที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ4.72 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการรับนิสิตคาเฉลี่ยเทากับ4.71 .
คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง 3.1.2.5 มีการแนะนำการ
ใชชีวิต กิจกรรมพฒันานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการเรียน  และนำผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรงุเรื่องโครงการใหความรูดานกระบวนการทำวิทยานิพนธ/สารนิพนธโดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1.การประชาสัมพันธ  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย  Facebook  Google Adwords  Linle  และ
การรับสมัคร นิสิตโดยหลักสูตรไดไดยึดระบบการสมัครตามแนวทางของคณะ และมหาวิทยาลัย 

2. โครงการใหความรูดานกระบวนการทำวิทยานิพนธ/สารนิพนธ 
 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในประเด็นการประชาสัมพันธ  
และการทำโครงการอบรมกระบวนการทำโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรปูธรรมดังน้ี 

1.มีจำนวนนิสิตที่รบัเขาเพิม่จำนวนข้ึน 
2.นิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการทำวิจัยในระดับปริญญาโท และ

วางแผนเตรียมความพรอมในระหวางการศึกษา และวางแผนการเรียนในแตละรายวิชาเพื่อนำไปสูการทำวิทยานิพนธ สาร
นิพนธ ใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามเปาหมาย  ทำใหนิสิตมีหัวขอวิทยานิพนธและสารนิพนธ และนำเสนอบทความ
วิชาการจากการคนควาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของจากการเรียนในรายวิชา รวมทั้งสามารถคนควาขอมูลในระหวาง
เริ่มตนเรียนในปที่ 1 ไดโดยหลักสูตรติดตามอาจารยผูสอน เพื่อรวบรวมขอมูลไวพัฒนาการเตรียมความพรอมนิสิตตอไป  
และสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามเปาหมายทีม่หาวิทยาลยักำหนด 
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ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ 
 (เฉพาะปริญญาโท/เอก) ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาโท/เอก) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 4.76 4.77 4.79 
    1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีความรู ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

4.72 4.72 4.74 

    1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมีเวลาในการใหคำปรึกษาที่เพียงพอ 4.64 4.66 4.68 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความสนใจ ติดตามผลการทำ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนิสิต อยางสม่ำเสมอ 

4.64 4.65 4.69 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงานสรางสรรคแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น
และชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.76 4.76 4.78 

รวมผลการประเมิน 4.70 4.73 4.74 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษา ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.52 4.60 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.50 4.50 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.43 4.50 
    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.66 4.70 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที ่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    ความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

4.64 4.70 

    3.2.6 การจัดการความเส่ียงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที ่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

4.49 4.50 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.67 4.70 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.57 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.56 4.60 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2562  
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.53 4.60 
    3.2.2 บุคลากรทีเ่ก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

4.51 4.60 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.43 4.50 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.64 4.70 

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

4.66 4.70 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.63 4.70 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.47 4.50 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

4.65 4.70 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.50 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.53 4.62 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษาและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 
2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนสิิตและดานการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.56 4.60 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.53 4.62 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.55 4.61 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต
ครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความเปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสนัทนา
การ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 
21 เชน ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 3.2.6 การเปด
โอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจดักิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค
พิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการ
เรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  คาเฉลี่ยเทากับ4.70คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิต
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ตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร  3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่
มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด  คาเฉลี่ยเทากับ4.50คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนระบบอาจารยทีป่รกึษาทางวิชาการแกนิสิต
ปรญิญาตรีและทีป่รกึษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพฒันา
นิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ4.60คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมเีวลาใหการ
ดูแลนิสิต 3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 3.2.6 
การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมลูนิสิตที่มผีลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงทีจ่ะออกกลางคัน หรือสำเรจ็
การศึกษาชา ฯลฯ) คาเฉลี่ยเทากับ4.50คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดกิจกรรมนิสิตตอง
สงผลตอการพฒันาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของหลักสูตรและนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรื่องการจัด
กิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงคของหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. ประชุมคณะกรรมการหลกัสูตร 
2. โครงการอบรมการใช Cyber U  
3. โครงการความรูดานกระบวนการทำวิทยานิพนธ/ สารนิพนธ และการเผยแพรผลงานวิจัย 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ในประเด็นการจัดการความเสี่ยงดาน
นิสิต (มีขอมลูนิสิตที่มผีลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงทีจ่ะออกกลางคัน หรือสำเรจ็การศึกษาชา ฯลฯ)โดยมผีลการ
ดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 
1. ประชุมคณะกรรมการหลกัสูตร 
2.  โครงการความรูดานกระบวนการทำวิทยานิพนธ/ สารนิพนธ และการเผยแพรผลงานวิจัย 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตป
การศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 194 94 45 35 12 2 

2558   129 87 44 16 21 

2559     100 100 31 37 

2560       83 68 42 

2561         70 61 

2562           71 

รวม 194 223 232 262 197 234 

 
อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ีรับเขา จำนวนนิสิตตนปการศึกษา จำนวนนิสิตส้ินสุดปการศึกษา อตัราการคงอยู (รอยละ) จำนวนท่ีหายไป 
2557 194 2 1.09 10 

2558 129 21 17.95 12 
2559 100 37 40.22 8 

2560 83 42 52.50 3 
2561 70 61 98.39 8 
2562 71 71 100.00 0 

รวม 647 234 38.61  

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.70 4.75 4.77 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.70 4.80 4.83 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.78 4.82 4.84 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.75 4.78 4.80 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.75 4.80 4.83 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.80 4.82 4.84 

รวมผลการประเมิน 4.75 4.80 4.82 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2562  ดานผลท่ีเกิดกับนิสติ 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.54 4.60 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.51 4.60 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.43 4.50 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.63 4.70 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.47 4.60 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.65 4.70 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.46 4.50 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.64 4.70 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.65 4.70 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.63 4.70 

รวมผลการประเมิน 4.56 4.63 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง 3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหา
ความรู  การสรางความรู ดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจ ัยที ่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรู จาก
กระบวนการวิจัยของตนเอง 3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอ
รองเรียน 3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.84 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง3.3.7 ความรวดเรว็ในการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.50.คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรือ่งกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ4.63 คะแนน 3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหา
ความรู  การสรางความรู ดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจ ัยที ่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรู จาก
กระบวนการวิจัยของตนเอง 3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอ
รองเรยีน 3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.70 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.50.คะแนน หลักสูตรนำผล
การประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน และนำผล
การประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องความรวดเรว็ในการจัดการขอรองเรียน  โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1.ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
2. รวมเสนอปญหา 
3. แนวทางแกปญหา 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาการกระบวนการการคงอยู การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิตในประเด็นความกระตือรอืรนในการจัดการขอรองเรียนและความรวดเร็วในการจัดการขอ
รองเรียน โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 

1.ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
2. รวมเสนอปญหา 
3. แนวทางแกปญหา 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.15 4.20 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.13 4.20 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร
สามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.09 4.10 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่
ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.02 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.10 4.15 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

4.13 4.20 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.19 4.20 

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

4.01 4.10 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

4.06 4.10 

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

4.13 4.20 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.04 4.10 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาทีใ่หเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.21 4.30 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.05 4.10 
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รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจำหลักสูตร 4.21 4.30 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4.06 4.10 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 4.17 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.11 4.17 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ
และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคณุภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 4.00 4.10 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.12 4.20 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.06 4.10 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.00 4.10 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.13 4.20 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.05 4.10 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.13 4.20 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.03 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.07 4.13 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารยใหม) 

4.10 4.15 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.11 4.17 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.07 4.13 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.10 4.15 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพฒันา
อาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั4.15 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งระบบการสงเสรมิและพฒันาอาจารย
คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง สถานการณโควิค 19  และ
นำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติดานเทคโนโลยีทุกปการศึกษา เชน การใชระบบ 
Western Cyber U และระบบสารสนเทศ ระบบ E-office โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1.ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
2.อบรมเชิงปฏิบัติดานเทคโนโลยีทุกปการศึกษา เชน การใชระบบ Western Cyber U และระบบ

สารสนเทศ ระบบ E-office 
3.สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพรอมในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพือ่พัฒนา

ตำแหนงทางวิชาการ 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานระบบการรบัและแตงต้ังอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 

ดานระบบการบรหิารอาจารย และดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในประเด็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
การเตรียมความพรอมในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพือ่พัฒนาตำแหนงทางวิชาการโดยมีผลการ
ดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 

1. ชวงสถานการณโควิค 19 หลักสูตรไดใชระบบออนไลนในการสอบ และประสบความสำเร็จในการใช
โปรแกรมตาง ๆ ไดดีข้ึน และเพื่ออำนวยความสะดวกทัง้อาจารยและนิสิต 

2.อาจารยในหลกัสูตรไดตำแหนงวิชาเพิ่ม 2 ทาน คือ ผศ.ดร.วรินทรทิพย กำลงัแพทย ผศ.ดร.ตรเีนตร ตัน
ตระกลู 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2561) ชื่อ-นามสกุล (2562) 
1 ผศ.ดร.แสง สงวนเรือง* ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทิพย กำลัง

แพทย* 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทิพย กำลัง
แพทย* 

2 รองศาสตราจารย เยาวกุล เกียรติสุนทร* รองศาสตราจารย เยาวกุล เกียรติสุนทร* รองศาสตราจารย  เยาวกุล เกียรติ
สุนทร* 

3 รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน* ดร.สุรัสวดี โปสินธุ* ดร.สุรัสวดี โปสินธุ* 

4 ดร.บรินดา สัณหฉวั รศ.ดรจิรพล จิยะจันทน ดร.พิชญะ อุทัยรัตน 

5 ผู ชวยศาสตราจารย ดร.วรินทิพย กำลัง
แพทย* 

ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ ดร.ญาดา โคระทัต 

6 ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ* ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล ผู ชวยศาสตราจารย ดร.ตรีเนตร ตัน
ตระกูล 

7 ดร.นิพนธ ทาบุราญ รองศาสตรจารย ดร.กัญญามน อินหวาง ดร.สุภัทรา สงครามศร ี

8 รองศาสตรจารย ดร.กัญญามน อินหวาง ดร.วสิษฐ พรหมบุตร ดร.วสิษฐ พรหมบุตร 

9 - ดร.ยศพงศ รัตนมุง ดร.ยศพงศ รัตนมุง 

10.   ดร.อภินันท บุษบก 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

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

4.87 4.88 4.90 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.86 4.87 4.90 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตามโครงสราง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีสวนรวม 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.78 4.79 4.80 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.78 4.78 4.80 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและสามารถ
ตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.85 4.85 4.90 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.86 4.87 4.90 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.82 4.82 4.90 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.74 4.78 4.80 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ
สอนของอาจารย 

4.84 4.84 4.90 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.87 4.9 4.90 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 4.75 4.79 4.80 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

    1.12 บรรยากาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

4.86 4.9 4.90 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.85 4.85 4.90 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.82 4.85 4.90 

รวมผลการประเมิน 4.83 4.84 4.87 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.48 4.50 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.24 4.30 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.38 4.50 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.36 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.43 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบรหิารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.43.คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบรหิารจัดการหลักสูตรคาเฉลี่ย
เทากับ4.30คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง  อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณสมบัติทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทีเ่ปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลกัสูตร และนำผลการ
ประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรือ่ง   อาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรโดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1.ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
 2.สรรหาอาจารยเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของนิสิต 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลกัสูตรใหทันสมยั
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ปการศึกษา 2562   
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดับบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ
ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.37 4.40 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตได
เรียน 

4.26 4.30 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

4.48 4.50 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา 
และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.27 4.30 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

4.23 4.30 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.51 4.60 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาทีก่ำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.39 4.50 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 4.20 4.30 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 4.37 4.40 
    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 4.35 4.40 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

4.48 4.50 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)   
    5.1.12 เน้ือหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวของที่มีความที่ซับซอน มีจุดเนน 4.48 4.40 
    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการ
ของสังคม 

4.39 4.30 

    5.1.14 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับ
ระดับของหลักสูตร 

4.26 4.50 

   5.1.15 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหมมากกวาระดับ
ปริญญาโท 

4.49 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.40 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมยัตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ440คะแนน และมีคาเฉลี่ย
ต่ำสุดในเรื่อง5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมให
นิสิตไดเรียน5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุม
กวางขวางครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธกัน
ระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู  5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามี
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ความตอเนื่องสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่
เหมาะสม เอื้อใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด5.1.13 การควบคุมกำกับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระ
นิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการของสังคมคาเฉลี่ยเทากับ4.30 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องเน้ือหาของหลักสูตรในแต
ละรายวิชามีการปรับปรงุใหทนัสมัยตลอดเวลา  และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรงุเรื่องเน้ือหาของ
หลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรงุใหทันสมัยตลอดเวลา  โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
 1.ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร  

2.จัดทำมคอ 3 และ มคอ 5รายวิชา BA 6107 การบรหิารการเงินและบญัชี 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นการปรบัปรุงเรื่องเน้ือหาของหลกัสูตรใน

แตละรายวิชามีการปรบัปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  โดยมผีลการดำเนินงานที่เปนรปูธรรมดังน้ี 
1. มคอ 3 และ มคอ 5รายวิชา BA 6107 การบรหิารการเงนิและบญัชี 
     มีการประเมินกระบวนการปรับปรุงสาระของรายวิชา BA 6107 การบริหารการเงินและบัญชี ให

ทันสมัย เนื่องจากในปการศึกษา 2562 มีมาตรฐานทางการบัญชี  TAS 12 มาตรฐานเรื่อง ภาษีเงินได  และ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ TFRS 3 เกี่ยวกับการรวมธุรกิจ และโดยผูรับผิดชอบรายวิชาและ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ปรับปรุงเนื้อหาวิชาบางวิชาโดยเพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวของกับการเขาสูกลุม AEC ของประเทศไทย
เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยางมีประสิทธิภาพ 5.1.2.1 การ
ประเมินการเรียนการสอนและการปรับปรุงรายวิชา 
มีการจัดทำ มคอ.3 วิชา BA 6107 การบริหารการเงินและบญัชี และมีการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนและ
ขอเสนอแนะในการออกแบบรายวิชาใน มคอ.5 เพือ่นำผลไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
                                                                   ปการศึกษา 2562 38 

 

ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.1ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

4.12 4.20 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียน
กับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

4.40 4.50 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยใหทันสมัยในดาน
เน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.28 4.30 

    5.2.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 และ มคอ .4) ทุกรายวิชา
แจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.23 4.30 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียม
กัน 

4.51 4.60 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

4.28 4.30 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.2.7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลาใน
การใหคำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

4.09 4.10 

    5.2.8 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยที่จะควบคุมการทำ
วิทยานิพนธของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

4.23 4.30 

    5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑ 4.21 4.30 
    5.2.10 มีการกำกับใหอาจารยพิเศษที่มาทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง 4.35 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.27 4.33 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
5.2.2 ดานการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.41 4.50 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.28 4.30 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผู ทรงค ุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.49 4.50 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตองมีกอน
เขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.29 4.30 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การ
ทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.25 4.30 

    5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการส่ือสาร
การพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการ
เรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

4.53 4.60 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การ
เผยแพรผลงาน) 

4.41 4.50 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน 4.22 4.30 
    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.36 4.40 
    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

4.34 4.40 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสรมิพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

4.48 4.50 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู อาจารยในสาขา/
หลักสูตร 

4.39 4.40 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.26 4.30 
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิ่มเติม (    
    5.2.14 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่
เนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

4.48 4.50 

    5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารยผู สอนที ่เอื้อประโยชนตอนิสิตเต็มที่ ใหความ สำคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบตังิานของอาจารยในการใหคำปรึกษาแกนิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย 

4.47 4.50 

    5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนิสิต เพื่อใหนิสิต
สำเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

4.17 4.20 

    5.2.17 หัวของานวิจัยของนิสิตสอดคลองหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญของอาจารยที่ปรึกษา 4.45 4.50 
    5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทำวิทยานิพนธของนิสิตแตละคนอยางนอยหน่ึงครั้ง
ตอภาคการศึกษา 

4.33 4.40 

    5.2.19 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เก่ียวของและนิสิตสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 4.10 4.20 
    5.2.20 มีการใหความรูและระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานขอมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4.28 4.30 

    5.2.21 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปญหาของวารสารที่ไมมี
คุณภาพ 

4.26 4.30 

    5.2.22 การช้ีแนะแหลงทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธและสงเสริมใหนิสิตจัดทำขอเสนอโครงการที่มีโอกาส
ไดรับทุนสนับสนุน 

4.40 4.50 

    5.2.23 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาชวย
สอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.20 4.30 

รวมผลการประเมิน 4.34 4.39 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  4.27 4.33 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.34 4.39 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.31 4.36 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งดานการวางระบบผูสอน คาเฉลี่ยเทากับ
4.33คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องดานการวางระบบผูสอน และ
นำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรื่อง.ดานการวางระบบผูสอน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ผูรับผิดชอบหลกัสูตรประชุม 
2. พิจารณาคุณสมบัติอาจารยผูสอน ตามความรู ความสามารถและประสบการณ 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นดานการวาง

ระบบผูสอน.โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรปูธรรมดังน้ี 
1.อาจารยผูสอนแตละรายวิชา 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2562  
ดานการประเมนิผูเรียน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.32 4.40 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 4.09 4.10 
    5.3.3 การประเมินผลการเรยีนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เชน 
ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.27 4.30 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู 4.14 4.20 
    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการวิพากษ
ขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู
และการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัตงิานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

4.36 4.40 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรยีนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.15 4.20 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับที่
เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรด
ชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.16 4.20 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.35 4.40 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และมคอ .7 4.31 4.40 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    8.1.10 การกำหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกัน ชัดเจน 4.41 4.50 
    8.1.11 ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ สารนิพนธได 4.27 4.30 
    8.1.12 วิทยานิพนธที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบการ
วิจัยที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเปนที่ยอมรับในสาขา
วิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

4.42 4.50 

รวมผลการประเมิน 4.27 4.32 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี ่ยเทากับ4.32คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง5.3.2 
น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)คาเฉลี่ย
เทากับ4.10คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการกำกับใหมีการพัฒนา
และตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู และนำผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงเรื่องการกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู 
โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.ติดตามการประเมิน 
3.การทวนสอบรายวิชา 50% 
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1 )อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร (จำนวน ....5..... ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 5ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร คร้ังท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวนผูเขารวม

ประชุม 
รอยละ 

1.ผศ.ดร.วรินทรทิพย กำลังแพทย  
2.รศ.เยาวกุล เกียรติสุนทร  
3.ดร.สุรัสวดี โปสินธุ  
4.ดร.พิชญะ อุทัยรัตน  
5.ดร.ญาดา โคระทัต 
6.ผศ.ดร.ตรีเนตร ตนัตระกูล 
7.ดร.สุภัทรา สงครามศรี 
8.ดร.วสิษฐ พรหมบุตร 
9.ดร.ยศพงศ รัตนมุง 
10ดร.อภินันท บุษบก 

1 (11 ก.ค. 2562) 10 คน 100 
2 (10 ต.ค. 2562) 10 คน 100 
3 (12 ธ.ค.2562) 10 คน 100 
4 (9 เม.ย. 2563) 10 คน 100 
5 (11 มิ)ย. 2563 10 คน 100 
   
   
   

เฉล่ียรอยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 
  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถามี) 
หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2541โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ2559. (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
2/2559 และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร  

 

3) มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 8 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง8วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ8.วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ.......วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1  

 
   

4) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน 8. วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ 8 วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ.......วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา ปการศึกษา 
2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีการจัดทำ มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

 
   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู  (learning outcomes) ตามที ่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื ่อวิชาที ่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งส้ิน 4 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 
2562 จำนวน 8 วิชา คิดเปนรอยละ50 (อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

 
  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
1. ปการศึกษา2562หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การ
ปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา2561 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

 
  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 262 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มีการรับอาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำแผนพัฒนา
อาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม มีจำนวน4 คนดร.พิชญะ อุทัยรัตน ดร.ญาดา โคระทัต  
ดร.สึถัทรา สงครามศร ีและดร.อภินันท บุษบกอาจารยใหมไดเขารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการ
สอนตามโครงการพัฒนาอาจารยใหม ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารย  พี่เล้ียงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผล
และมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 
  

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา.......10.......คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 1.ผศ.ดร.วรินทรทิพย กำลังแพทย 
2.รศ.เยาวกุล เกียรติสุนทร 
3.ดร.สุรัสวดี โปสินธุ 
4.ดร.พิชญะ อุทัยรัตน 
5.ดร.ญาดา โคระทัต 
6.ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล 
7ดร.สุภัทรา สงครามศรี 
8.ดร.วสิษฐ พรหมบุตร 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการในการเตรียม
ความพรอมในการผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาตำแหนง
ทางวิชาการ 

30 พย – 1 ธค 
2562 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

การนำเสนอบทความ
วิชาการ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

9.ดร.ยศพงศ รัตนมุง 
10.ดร.อภินันท บุษบก 

2 1.ผศ.ดร.วรินทรทิพย กำลังแพทย 
2.รศ.เยาวกุล เกียรติสุนทร 
3.ดร.สุรัสวดี โปสินธุ 
4.ดร.พิชญะ อุทัยรัตน 
5.ดร.ญาดา โคระทัต 
6.ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล 
7ดร.สุภัทรา สงครามศรี 
8.ดร.วสิษฐ พรหมบุตร 
9.ดร.ยศพงศ รัตนมุง 
10.ดร.อภินันท บุษบก 

การอบรมเชิงปฏิบัติดานเทคโนโลยทีุก
ปการศึกษา เชน การใชระบบ 
Western Cyber U และระบบ
สารสนเทศ ระบบ E-office 

8 ธนัวาคม 
2562 

มหาวิทยา
ลัยเวส
เทิรน 

นำไปใชในการสอบ
ผานระบบทางไกล
ชวงสถานการโควคิ-
19 

สรุปผล จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 10 คน 
จำนวนอาจารยประจำ 

รวม10 คน 
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ไดรับการพัฒนา...........1........คน   คิดเปนรอยละ...100.......... (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
ปฏิบัติงาน 

1 สมหญิง ปูทอง การอบรมเชิงปฏิบัติดานเทคโนโลยทีุก
ปการศึกษา เชน การใชระบบ 
Western Cyber U และระบบ
สารสนเทศ ระบบ E-office 

8 ธันวาคม 
2562 

มหาวิทยาลั
ยเวสเทิรน 

นำไปใชในการสอบผานระบบ
ทางไกลชวงสถานการโควิค-19 

สรุปผล สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับการพัฒนา 

.....1........ คน 
 

 
  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน102คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน82. คน คิดเปนรอยละ

80. ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.57 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 381 82 4.65 ดีมาก 
2 ดานความรู 366 82 4.46 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 386 82 4.71 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 377 82 4.60 ดีมาก 
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 369 82 4.50 ดีมาก 
6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 370 82 4.51 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต   4.57 ดีมาก 
 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2561) ทั้งสิ้นจำนวน43 คน มีผูตอบแบบ

ประเมินจำนวน13 คน คิดเปนรอยละ30.23 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 
4.86 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 62.40 13 4.80 ดีมาก 

2 ดานความรู 63.20 13 4.86 ดีมาก 

3 ดานทักษะทางปญญา 63.80 13 4.91 ดีมาก 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 62.80 13 4.83 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 63.40 13 4.88 ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 63.60 13 4.89 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 63.20 13 4.86 ดีมาก 
 

 
  

รวมตัวบงช้ีในปน้ี 12 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-12 12 

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-12 100 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีไมประเมินในปน้ี - 

จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน 12 
รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.60 4.57 4.59 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.72 4.77 
4.79 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.65 4.65 
4.68 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.76 4.76 4.81 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.83 4.84 4.86 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.73 4.74 4.76 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.65 4.70 4.72 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.69 4.70 4.73 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.89 4.89 4.90 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.78 4.57 4.61 

รวมผลการประเมิน 4.73 4.74 4.75 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนนิงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ 
 ปการศึกษา 2562  
ดานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูเฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อให
มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

4.47 4.50 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.34 4.40 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู 

4.55 4.60 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.35 4.40 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.31 4.40 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรยีนรู เพียงพอและทันสมัย 4.59 4.60 
    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 4.47 4.50 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือทำงาน
รวมกัน 

4.23 4.30 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.37 4.40 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนิสิต
สามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

4.35 4.40 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรูและส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
สืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี เชน ฐานสืบคนงานวิจัยระดับ
นานาชาติ เปนตน 

4.44 4.50 

    6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณใหนิสิตเพื่อทำวิจัย 4.35 4.40 
    6.1.13 มีหองทำงานวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) เพื่อใหนิสิตเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย 4.22 4.30 
    6.1.14 มีอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่จำเปนและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.44 4.50 

รวมผลการประเมิน 4.39 4.44 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสงูสุดในเรื่อง1.9 มรีะบบรกัษาความปลอดภัยทีม่ี
ประสิทธิภาพคาเฉลี่ยเทากบั 4.90 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งหองเรียน หองปฏิบัติการ มเีครื่องมือ 
อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษาคาเฉลี่ยเทากับ4.59..คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู/ ฯลฯ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั4.44.คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรบันิสิต
และอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานรวมกัน 6.1.13 มหีองทำงานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) 
เพื่อใหนิสิตเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัยคาเฉลี่ยเทากับ4.30คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดพื้นที่/สถานที่
สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานรวมกัน  และนำผลการประเมินมา และ
ในชวงโควิค-19 ใชในการปรบัปรุงเรื่องทางหลักสูตรไดใชระบบ Zoom  และ Webex Meetings ใชการการ
จัดการเรียนการสอน สวนการสอบใชระบบ Western Cyber U  และจัดคลินิกวิจัย โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.จัดอบรมโปรแกรม Zoom  และ Webex Meetings ใชการการจัดการเรียนการสอน สวนการสอบใช

ระบบ Western Cyber U   
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในประเด็นจดัอบรมโปรแกรม Zoom  และ Webex 

Meetings ใชการการจัดการเรียนการสอน สวนการสอบใชระบบ Western Cyber U  โดยมีผลการดำเนินงานที่
เปนรปูธรรมดังน้ี 

1. นิสติสามารถสอบในชวงในชวงโควิค-19 โดยใชโปรแกรม Western Cyber U   ไดดีย่ิงข้ึนในการสง
ขอสอบ และหลักสูตรระบบ Zoom  และ Webex Meetings ในการประชุมและการสอนวิทยานิพนธและสาร
นิพนธ 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557  

- 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558  

- 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559  

1. ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ 
2. ดร.นพดล พันธุพานิช 
3. รศ.ดร.พฤทธสรรค สุทธิไชยเมท ี
4. รศ.ดร.กญัญามน อินหวาง 
5. รศ.ดร.จริพล จิยะจันทน 
 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1.ผศ.ดร. แสง  สงวนเรือง    
2.รศ.เยาวกลุ  เกียรติสุนทร   
3.ดร.สรุสวดี  โปสินธุ    
4.รศ.ดร.จิรพล  จิยะจันทร   
5.ดร.วรินทรทิพย  กำลงัแพทย   
6.ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกจิ   
7.ดร.ตรเีนตร  ตันตระกลู   
8.รศ.ดร.กัญญามน   อินหวาง 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1.ผศ.ดร.วรินทิพย กำลังแพทย    
2.รศ.เยาวกลุ  เกียรติสุนทร   
3.ดร.สรุสวดี  โปสินธุ    
4.รศ.ดร.จิรพล  จิยะจันทร   
5.ดร.ยศพงศ รัตนมงุ   
6.ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกจิ   
7.ดร.ตรเีนตร  ตันตระกลู   
8.รศ.ดร.กัญญามน   อินหวาง 
9.ดร.วสิษฐ พรหมบุตร 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1.ผศ.ดร.วรินทรทิพย กำลงัแพทย 
2.รศ.เยาวกลุ เกียรติสุนทร 
3.ดร.สรุัสวดี โปสินธุ 
4.ดร. พิชญะ อุทัยรัตน 
5.ดร. ญาดา โคระทัต 
6.ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกลู 
7.ดร.สุภัทรา สงครามศร ี
8.ดร.วสิษฐ พรหมบุตร  
9.ดร.ยศพงศ รัตนมงุ 
10.ดร.อภินันท บุษบก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
                                                                   ปการศึกษา 2562 49 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปการศึกษา 2559-2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตวับงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บณัฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.73 4.76 4.76 4.86 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพ
และหรือเผยแพร 

2.50 2.78 3.72 2.70 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.62 3.77 4.24 3.78 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 3 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+3.75+5/

3=4.58 
5+4.17+5/

3=4.72 
5+4.17+5/

3=4.72 
5+4.17+5/

3=4.72 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

3.75 4.17 4.17 4.17 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 4 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.19 3.91 3.91 3.91 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรยีนการสอน 

3 3 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 3.75 4 4.25 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.75 3.71 3.86 3.87 

* หมายเหตุ * ระบบการศึกษาทางไกลเร่ิมประเมินปแรกในปการศึกษา 2559 


