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คำนำ 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมาย
และหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี ้ คณะผู ประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอย
แลว       จึงนำเสนอรายงานนี้ตอหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพ่ือ
รับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตอไป 
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รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 3 
 

สารบัญ 
  หนา 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซึ ่งดำเนินการ  ณ วิทยาเขต
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร น เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 

ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมทั ้งสิ ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ไดรับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยใหเปดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหมด 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   แตทางคณะบริหารธุรกิจ ไดเปด
ดำเนินการเรียนการสอนเพียง 5 สาขาวชิา โดยแบงเปนหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป 

คณะบริหารธุรกิจไดมีการปรับชื ่อคณะดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใหปรับโครงสรางของ
มหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะรัฐศาสตรรวมกันและไดปรับชื่อคณะเปน” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 7 /2551 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยตองรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

โดยมีจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน จำแนก ดังนี้ วุฒิปริญญาเอก 9 คน 
วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผู ชวยศาสตราจารย 4 คน ทั้งนี้หลักสูตรมีนิสิตจำนวน 102 คน และมีนิสิตสำเร็จ
การศึกษาจำนวน 22  คน 

ปณิธาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มุงมั่น ใหการศึกษาและพัฒนานิสิต เพี่อใหเปนบัณฑิตที่มีความสามารถ
และคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปนบัณฑิตที่ดีและ
สามารถรับใชสังคมไดทุก ๆ ดาน 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรียนรูที่ชัดเจนและสงเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ 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 - ชั้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎบัีณฑิต ปการศึกษา 2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

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

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

≥3.51 47.63/10=4.76 4.76 4.76 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีไดรบั การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

รอยละ 20 
20/22x100=90.91 

90.91/80x5=5 
5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.88 4.88 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

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

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย ≥3.51 5+3.33+5+0/4=3.33 3.33 3.33 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ี
มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

รอยละ 
100 

3/3x100=100 
100/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ี
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
100 

2/3x100=66.67 
66.67/100x5=3.33 

3.33 3.33 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสตูร 

รอยละ 60 
6.8/3x100=226.67 

226.67/60x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสตูรปริญญาเอกท่ีไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสตูร 

≥3.51 
0/3=0 

0/0.25x5=0 
0 0 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.78 3.78 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน   

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 90 100 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้ 4.01 4.01 
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หลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  ปการศึกษา2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

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

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ยกระดับการตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการใหมีระดับท่ีสูงข้ึน ในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  

องคประกอบท่ี 3 นิสิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงในการรับสมัครนิสิต ใหมีชองทางที่หลากหลาย หรือมีการทำความรวมมือกับหนวยงาน
อ่ืนๆ เพ่ือรับจำนวนนิสิตตามแผนการรับสมัครท่ีเพ่ิมข้ึน 

2. ควรมีการวางกลยุทธ การเพ่ิมจำนวนนิสิต และการประชาสัมพันธผานชองทางท่ีหลากหลาย รวมท้ังมี
การสรางความเชื่อมโยงในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันเขา
ศึกษาตอเพ่ิมข้ึน 

3. ควรมีการกำกับติดตามใหนิสิตสำเร็จตามแผนการศึกษาท่ีกำหนด 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

-  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรกำกับติดตามใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานไดตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ TCI 

กลุม 1 หรือ ฐานขอมูลระดับนานาชาติมากข้ึน 

2. ควรกำกับติดตามใหอาจารยเขาสูตำแหนงทางวิชาการในระดับคะแนนท่ีสงูข้ึน 
3. ควรพัฒนาระบบกลไกการอางอิง(Citation) ของอาจารย 
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องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

1. หลักสูตรมีการปรับปรุงสาระรายวิชาใหมีความทันสมัยตอบสนองตอความตองการของสถาน 

ประกอบการและสอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรกำกับติดตาม กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการทำวิทยานิพนธใหสำเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. หลักสูตรมีการจัดคลินิกวิจัย โปรแกรมทางสถิติ ที่ใชในการวิจัย จนสงผลใหนิสิสามารถสำเร็จ
การศึกษาจำนวนเพ่ิมข้ึน  

2. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนโดยใชระบบ Cyber-u และWebex 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรจัดลำดับความสำคัญของความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนิสิตและอาจารยตอการเรียน

การสอนและทำวิทยานิพนธ 
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การแบงตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎบัีณฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

ระดับหลักสตูร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงชี)้ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ 
2. ดร.นิพิฐพนธ สนิทเหลือ 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชยั วัยวฒุิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทท่ีไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

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

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงชี)้ 

ตัวบงชืท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ช้ัน 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยี่ยม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนที่เก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/        
รองอธิการบดี/คณบดี) 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยี่ยมคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศิษยปจุบนัและศิษยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวชิาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูที่เก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยี่ยม 

คณะผูประเมินและ  
ผูที่เก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลัย 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 
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คำส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ตั้งแตปการศึกษาท่ี
เริ่มใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละ 
ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2556 16 16 16 6 3 3 - 
2557  39 39 39 23 13 11 
2558   47 47 41 23 13 
2559    39 39 28 23 
2560     19 19 19 
2561      27 27 
2562       9 
รวม 16 55 102 131 125 113 102 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ปการ 
ศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวน
นิสิตท่ี
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวน
นิสิตท่ียัง
ไมสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละ
ของ

ผูสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละ
อัตรา
การคง

อยู 
2557 2558 2559 2560 2561 

 
2562 

2556 16 - - 10 3 - - 13 3 81.25 18.75 
2557 39 - - - 16 7 3 26 13 66.67 33.33 
2558 47 - - - 6 16 8 30 17 63.83 36.17 
2559 39 - - - - 4 11 15 24 38.46 61.54 
2560 19 - - - - - - - 19 0.00 100.00 
2561 27 - - - - - - - 27 0.00 100.00 
2562 9 - - - - - - - 9 0.00 100.00 
รวม 196 0 0 10 25 27 22 84 112 42.86 57.14 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2561 

ลำดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวม

คา
คะแนน 

จำนวน
คนท่ี
ตอบ 

คาเฉล่ีย 

1   (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 47.60 10 4.76 
  (2)ดานความรู 47.80 10 4.78 
  (3)ดานทักษะทางปญญา 47.40 10 4.74 
  (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 48.30 10 4.83 
  (5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

47.50 
10 

4.75 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชพี (ตามท่ีองคกรวิชาชีพกำหนด) 47.20 10 4.72 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 
คะแนน) 

47.63 
10 

4.76 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรท้ังหมด (คน) 27 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

10 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยาง
นอยรอยละ 20) 

37.04 

 
การเผยแพรผลงานของนิสิตและผูสำเรจ็การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

1. บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10   
2. บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20   
3.1บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  0.40   
3.2 บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีระดับชาติไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

0.40  

 

3.3 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
4.บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมท่ี 2 0.60   
5.1บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

0.80  

 

5.2 บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 0.80 25 20 
6.1 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00  
 

6.2 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00   
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ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

7. งานสร างสรรคท ี ่ม ีการเผยแพรส ู สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง หร ือผ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.20  
 

8. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   

9. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60   
10. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80   
11. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00   
12. ผลรวมถวงน้ำหนัก 20 
13. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดในหลักสูตร (คน) 22 
14. รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ในหลักสูตร 

90.91 

15. แปลงคาคะแนนท่ีไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีไดเทากับ  

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของนิสิตท่ีตีพิมพเผยแพรของนิสิตระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2562 

ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย 
แหลงท่ีเผยแพร

ผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

1 ก่ิง ฟา วรรณ เจริญ 2.1 แนวทาง การ สราง นวัตกรรม เพ่ือ 
สราง มูลคา เพ่ิม ของ ธุรกิจ สง ออก 
ผล ไม มะมวง แปรรูป ฟรี ซด ราย. 

Panyapiwat Journal, 
11(3), 81-97. 

กย.-ธค. 
2562 

0.8 

2 นุชนภา วุฒิ 2.1 การ ตลาด สังคม ออนไลน ท่ี สง ผล 
ตอ ความ ภักดี ใน ตรา สินคา ของ 
ธุรกิจ สัก คิ้ว 6 มิติ ใน ประเทศไทย.  

Panyapiwat Journal, 
12(1), 108-121. 

มค.-เมย. 
2563 

0.8 

3 คณิศร  อุนแสงจันทร 2.1 แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรดาน
แรงงานในอุตสาหกรรมสิ ่งทอและ
เครืองนุงหม 

วารสารเกษมบัณฑิต ปที่ 21 
เลมท่ี 2 

ก .ค .  -  ธ .ค . 
2563 

0.8 

4 เมธา  ขำด ี 2.1 แนวทางการบริหารนิติบุคคลอาคาร
ชุดท่ีดีสูความสำเร็จ 

วารสารเกษมบัณฑิต ปที่ 21 
เลมท่ี 2 

ก .ค .  -  ธ .ค . 
2563 

0.8 

5 ศิวพร  ไตรภพ 2.1 การพัฒนาภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง
ที่มีอิทธิพลตอความสามารถทางการ
บัญชีที่มีตอความสำเร็จของธุรกิจโลจิ
สติกสในประเทศไทย 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน 
มจร. 

ปที ่ 7 ฉบับท่ี 
6 พ.ย. - ธ.ค. 
2562 

0.8 

6 กฤติยา อิศวเรศตระ
กูล 

2.1 กลย ุทธ ทางการตลาดผล ิตภ ัณฑ
นวัตกรรมรีไซเคิลอุตสาหกรรมแปรรูป
เฟอรนิเจอรและผลิตภณัฑตกแตงบาน
จากวัสดุเหล็ก 

ส ม า ค ม ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร
ก า ร เ ม ื อ ง ข อ ง  ม .
เ กษตรศาสตร   ว า รสาร
บริหารและการจัดการระดับ
เอเชีย (AA MB) 

เลมท่ี 2 เดือน
ก ั น ย า ย น 
2562 

0.8 

7 ทรงกฤต  ตร ี ร ั ตน
พิจารณ 

2.1 ตัวแบบการตัดสินใจที ่มีอิทธิพลตอ
การเลือกใชพลังงานแสงอาทิตย ของ
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

วารสารสังคมศาสตรและ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ วัดวัง
ตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ปที ่ 5 ฉบับท่ี 
3 ม ี น า ค ม 
2563 

0.8 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย 
แหลงท่ีเผยแพร

ผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

8 กฤษณ  พานสัมฤทธ์ิ 2.1 แนวทางการบริหารจัดการในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธการตลาดสู
ความสำเร็จของธุรกิจอุปกรณการ
เลี้ยงไกในฟารมระบบปด ในประเทศ
ไทย 

วารสารสังคมศาสตรและ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ วัดวัง
ตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ปที ่ 5 ฉบับท่ี 
3 ม ี น า ค ม 
2563 

0.8 

9 ศิวัช  โชติกิจนุสรณ 2.1 แนวทางการสงเสริมคุณภาพชีวิตการ
ท ำ ง า น ท ี ่ ม ี ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ  กั บ
ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
บริการลูกคาของธนาคารพาณิชย 

วารสารว ิชาการสถาบัน
เทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 
(สาขามน ุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร) 

ปท่ี 5 ฉบับท่ี 
2 กรกฏาคม 
- ธันวาคม 
2562 

0.8 

10 ศุภานัน  ปลอดเหตุ 2.1 การพัฒนาคุณภาพการบริการของผู
ประกอบธุรกิจร ับติดตั ้งงานระบบ
ว ิศวกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร เขตกร ุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

วารสารวิขาการ สถาบัน
เทคโนโลยีแหงสุวรรณภูม ิ

ปที ่ 5 ฉบับท่ี 
2 ก.ค - ธ.ค. 
2562 

0.8 

11 กษิรา  ไตรรุงเรือง 2.1 กลยุทธการจัดการและความสำเร็จ
ของการประกอบธ ุ รก ิ จบ  าน พัก
ผูสูงอายุในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

วารสารว ิขาการ สถาบัน
เทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 

ปที ่ 6 ฉบับท่ี 
2 ก.ค. - ธ.ค. 
2563 

0.8 

12 นีรนุช เน่ืองวัง 2.1 รูปแบบความสำเร็จของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีอยางยั่งยืน 

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ ปที ่ 8 ฉบับท่ี 
2 ก.ค. - ธ.ค. 
2562 

0.8 

13 พศิน  ยอดหงส 2.1 การสร  างภาพล ักษณ ด  านความ
รับผิดชอบตอสังคมของการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย 

วารสารวิขาการ สถาบัน
เทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 

ปที ่ 5 ฉบับท่ี 
2 ก.ค. - ธ.ค. 
2562 

0.8 

14 เกียรติพงษ             
อุดมธนะธีระ 

2.1 แนวทางการพัฒนาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ืม
ศักยภาพการจดัโซอุปทาน
อุตสาหกรรมโรงโมบดและยอยหิน 

วารสารว ิขาการ สถาบัน
เทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 

ปที ่ 6 ฉบับท่ี 
1 ม.ค. - เม.ย. 
2563 

0.8 

15 คำนาย                
อภิปรัชญาสกุล 

2.1 แนวทางการพัฒนาตัวชี ้วัดศักยภาพ
ของผู ใหบริการโลจิสติกสไทย เพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรม 4.0 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน 
มจร. 

ปที ่ 7 ฉบับท่ี 
6 พ.ย. - ธ.ค. 
2562 

0.8 

16 สุรภา  ชิตไธสง 2.1 กลยุทธการตลาดและความสำเร็จของ
ผูประกอบการธุรกิจอินทผลัมในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย 

วารสารว ิขาการ สถาบัน
เทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 

ปที ่ 6 ฉบับท่ี 
1 ม.ค. - มิ.ย.  
2563 

0.8 

17 
อนัญญา                    
บรรยงพิศุทธ์ิ 

2.1 ความสำเร็จของการประกอบธุรกิจ
สตาร  อ ัพด  านโลจ ิ สต ิ กส  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

วารสารว ิขาการ  สถาบัน
เทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 

ปที ่ 6 ฉบับท่ี 
1 ม.ค. - มิ.ย.  
2563 

0.8 

18 
ภัทราวดี  นามสีฐาน 

2.1 แนวทางการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หุนอเมริกาของนักลงทุนชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

วารสารว ิขาการ  สถาบัน
เทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 

ปที ่ 6 ฉบับท่ี 
1 ม.ค. - มิ.ย.  
2563 

0.8 

19 
ษา  ศรีเมขินทร 

2.1 ก ล ย ุ ท ธ  ต ล า ด บ ร ิ ก า ร ข อ ง
ผ ู ประกอบการธ ุ รก ิจท  องเท ี ่ ย ว
ภายในประเทศอยางยั่งยืน 

วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร 

ป  ท่ี  21 ฉบับ
เพิ่มเติม ส.ค. 
- ก.ย. 2562 

0.8 
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ท่ี ช่ือผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย 
แหลงท่ีเผยแพร

ผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

20 

มนูญ พรหมรักษณ 

2.1 กลย ุทธ การตลาดเพ ื ่อสร างความ
ไ ด  เ ป ร ี ยบทา งกา รแข  ง ข ั นของ
ผูประกอบการจำหนายรถยนตใชแลว
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วารสารว ิขาการ  สถาบัน
เทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 
2 ก .ค .  ธ .ค . 
2563 

0.8 

21 

ธนวิทย  อ่ิมยิ้ม 

2.1 การพัฒนากลยุทธการตลาดเพื่อสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขัน ของ
การประกอบธุรก ิจกวดวิชาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

วารสารว ิขาการ  สถาบัน
เทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 
2 ก .ค .  ธ .ค . 
2563 

0.8 

22 

จินดา  ทับทิมด ี

2.1 แนวทางการบร ิหารจ ัดการในการ
ขับเคลื่อนกลยุทธของธุรกิจทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืนประเภทศา
สนสถานในภาคกลางตอนลางของ
ประเทศไทย 

วารสารว ิขาการ  สถาบัน
เทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ 

ปท่ี 6 ฉบับท่ี 
1 ม.ค. - มิ.ย.  
2563 

0.8 

23 

สุภามาศ                    
สนิทประชากร 

2.1 รูปแบบสวนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมของผูบริโภคตอประสิทธิผล
ทางการตลาดการซื้ออาหารสดผาน
ท า ง อ อ น ไ ล น  ข อ ง ผ ู  บ ร ิ โ ภ ค ใ น
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ว า ร ส า ร ว ิ ท ย า ลั ย
พ า ณ ิ ช ย ศ า ส ต ร  บ ู ร พ า
ปริทัศน 

ป  ท่ี  14 ฉบับ
ท ี ่  2 ก .ค .  - 
ธ.ค. 2562 

0.8 

24 

ธนภร  จรูญนิมมาน 

2.1 แนวทางการจัดการธุรกิจโรงแรมสู
ค ว ามสำ เ ร ็ จ ในการจ ั ดการก า ร
ทองเที ่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของ
จังหวัดชุมพร 

วารสารเกษมบัณฑิต มหา
วิทยาลับเกษมบัณฑิต 

ปท ี ่  21 ฉบับ
ท่ี  2 ก . ค .  - 
ธ.ค. 2563 

0.8 

25 ไพฑูรย  พรหมสุภร 2.1 แนวทางการจัดการความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่สงผลตอภาพลักษณและ
ความสำเร็จของธุรกิจหมอแปลงไฟฟา 

วารสารสังคมศาสตรและ
มานุษยวิทยาเชิงพุทธ วัดวัง
ตะวันตก จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ปที ่ 5 ฉบับท่ี 
3 ม ี น า ค ม 
2563 

0.8 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงช้ี 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิต ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน 
และสภาพความพรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไป
ตามเกณฑ 

4.76 4.78 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที ่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที ่เหมาะสมกับ
หลักสูตรที่เปดสอนและสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา
วิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA 
ความรูพ้ืนฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.80 4.85 

    3.1.1.3 เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูล
ที่ใชในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตท่ี
สมัครเขาเรียน 

4.70 4.72 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที ่หลักสูตร  มีค ุณสมบัต ิข ั ้นตนทั ้งความรู พ ื ้นฐานหรือ
ประสบการณที่จำเปนตอการเรียนในหลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพ
กายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.85 4.89 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตท่ีมีสภาวิชาชีพ / หลักสูตร
ทั่วไป มีความเขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจาก
อัตราสวนนิสิตท่ีรับเขาตอผูสมัคร) 

4.72 4.75 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให
สูงกวาคุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถ
ดานภาษา ตางประเทศ และคุณสมบัติพื ้นฐานที ่นำไปสู การพัฒนาศักยภาพการวิจัย 
(เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.84 4.85 

รวมผลการประเมิน 4.78 4.80 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีท่ีนิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑท่ีกำหนดในประกาศรับ และ
มีการรับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือ
ไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ำ เพ่ือใหสามารถเรียนในหลักสูตรได
จนสำเร็จการศึกษา 

4.76 4.77 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการ
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิต
การอบรมใหความรูกอนเขาศึกษา 

4.82 4.85 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับชี้แจงกฎระเบียบ 
ขอบงัคับของมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง  ๆไดอยางชัดเจนมี 

4.76 4.78 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.80 4.83 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาชี้แนะ ใน
เรื่องตางๆ ในการเรียน 

4.76 4.78 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพ่ือจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมให
นิสิต ไดอยางเหมาะสม 

4.80 4.82 

รวมผลการประเมิน 4.76 4.80 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 ปการศึกษา 2562  ดานการรบันิสิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

4.78 4.81 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา) 

4.76 4.80 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.77 4.80 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษาท่ีไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 3.1.2.1 ในกรณีท่ีนิสิตมีคุณสมบัติไม
ครบถวนตามเกณฑท่ีกำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอม
ทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ำ เพ่ือใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จ
การศึกษา  คาเฉลี่ยเทากับ 4.77 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินท่ีไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง นิสิตไดรับการเตรียมความ
พรอมทางการเรียน และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง ไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผาน
เกณฑข้ันต่ำ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 
1. มีการทดสอบดานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษากอนการเริ่มศึกษา และหลังการเรียนรายวิชาพ้ืนฐานทางดาน
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
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2. สำหรับนิสิตที ่ทดสอบดานภาษาอังกฤษไมผาน มีการสอนรายวิชาพื ้นฐานทางดานภาษาอังกฤษระดับ
บัณฑิตศึกษา จำนวน 45 ชั่วโมง และการใชคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย จำนวน 45 ชั่วโมง กอนการเปดภาค
การศึกษาท่ี 1 
3. มีการมอบหมายอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปใหกับนิสิตทุกคน 

ท้ังนี้สามารถพัฒนาการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในประเด็น  นิสิตไดรับการเตรียม
ความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ำ โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเปน
รูปธรรมดังนี้ 
1. นิสิตมีการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐานทางดานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 45 ชั่วโมง และการใช
คอมพิวเตอรเพ่ือการวิจัย จำนวน 45 ชั่วโมง กอนการเปดภาคการศึกษาท่ี 1 รอยละ 100 
2. นิสิตทุกคนมีอาจารยท่ีปรึกษาท่ัวไปตั้งแตเริ่มศึกษา 
3. นิสิตทุกคนผานการทดสอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตัวบงช้ี 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ 
 (เฉพาะปริญญาโท/เอก) ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การ
ควบคุม การดแูล การใหคำปรกึษา และแนะแนวแกนิสิตปรญิญาโท/เอก) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ 

4.94 4.92 4.95 

    1.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีความรู 
ความสามารถ ในการแนะนำการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

4.72 4.76 4.81 

    1.3 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมีเวลาในการให
คำปรึกษาท่ีเพียงพอ 

4.81 4.80 4.88 

    1.4 อาจายท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความสนใจ ติดตาม
ผลการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนิสิต อยางสม่ำเสมอ 

4.78 4.76 4.80 

    1.5 อาจายท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลือ
อ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงานสรางสรรคแกนิสิต 
ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.84 4.82 4.87 

รวมผลการประเมิน 4.82 4.81 4.86 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
บัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษา

ทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวน
นิสิตตออาจารยท่ีปรึกษาเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด 

4.65 4.72 

    3.2.2 อาจารยท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.88 4.85 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและ
ศักยภาพของนิสิต 

4.81 4.83 

    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารย
ผูสอนเพ่ือการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.89 4.91 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    
ความชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

4.74 4.80 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษา

ทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงท่ี
จะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

4.70 4.73 

    3.2.7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนิสิตและอาจารยท่ีปรึกษา 4.85 4.88 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผู สอนและการให
คำปรึกษา การทำวิทยานพินธท่ีเพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.72 4.75 

รวมผลการประเมิน 4.78 4.81 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2562  
ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม 

4.66 4.69 

    3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัด
กิจกรรมท่ีสนองความตองการของนิสิต 

4.80 4.81 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 4.70 4.74 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดม่ัน
ผูกพันกับความเปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฯลฯ 

4.85 4.87 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เ ช น  ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career 
skills 

4.72 4.76 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.84 4.86 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.76 4.79 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิต
ไดรับการพัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐาน
เดียวกัน  

4.81 4.84 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting 
Professors ท่ีมาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในตางประเทศ 

4.70 4.72 

รวมผลการประเมิน 4.76 4.79 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศกึษา 
2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.78 4.81 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21  

(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 
4.76 4.79 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.77 4.80 
ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตท่ีไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง 1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ คาเฉลี่ยเทากับ 4.95 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 1.4 อา
จายท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความสนใจ ติดตามผลการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของ
นิสิต อยางสม่ำเสมอ คาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่องกระบวนระบบอาจารยที ่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนา
นิสิตท่ีไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง  3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย
ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด คาเฉลี่ยเทากับ 4.72 
คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินท่ีไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การจัดระบบการดูแลนิสิต
ของอาจารยที่ปรึกษา และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูล
นิสิตท่ีมีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงท่ีจะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 
1. รับสมัครอาจารยใหม 4 ตำแหนง 
2. การติดตามนิสิตท่ีไมมีความกาวหนาของดุษฎีนิพนธ 
3. การติดตามนิสิตท่ีจะลาออกกอนสำเร็จการศึกษา 

ท้ังนี้สามารถพัฒนาดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในประเด็น 3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ี
เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรมดังนี้ 
1. มีการวางแผนและติดตามงบประมาณ 
2. เพ่ิมทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแกนิสิตอยางเพียงพอ 
3. จัดกิจกรรมทางวิชาการและการบริการวิชาการสูชุมชน 
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ตัวบงช้ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ตั้งแตปการศึกษาท่ี
เริ่มใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละ 
ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2556 16 16 16 6 3 3 - 
2557  39 39 39 23 13 11 
2558   47 47 41 23 13 
2559    39 39 28 23 
2560     19 19 19 
2561      27 27 
2562       9 
รวม 16 55 102 131 125 113 102 

 
อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-ส้ินปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จำนวนนิสิตตน

ปการศึกษา 
จำนวนนิสิต

สิ้นสุดปการศึกษา 
รอยละอัตรา
การคงอยู 

จำนวนท่ี
หายไป 

2556 16 14 87.50 2 
2557 39 38 97.44 1 
2558 47 45 95.74 2 
2559 39 39 100.00 0 
2560 19 19 100.00 0 
2561 27 27 100.00 0 
2562 9 9 100.00 0 
รวม 196 191 97.45 5 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกดิกับนสิิตในการจดัการ
ขอรองเรียน) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.78 4.84 4.87 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.83 4.85 4.87 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.95 4.96 4.97 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.81 4.83 4.86 
    1.5 วธิีการจัดการขอรองเรียน 4.70 4.72 4.75 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.90 4.92 4.94 

รวมผลการประเมิน 4.83 4.86 4.88 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสิต ปการศึกษา 2562   
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคดิเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จ

การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.85 4.87 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.72 4.75 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.84 4.86 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัย
ของตนเอง 

4.76 4.79 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.84 4.86 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.85 4.88 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.96 4.97 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.83 4.85 
    3.3.9 วธิีการจัดการขอรองเรียน 4.72 4.74 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.92 4.96 

รวมผลการประเมิน 4.83 4.85 
ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.95 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง วิธีการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.75 คะแนน  
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ

และผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง วิธีการ
จัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.74 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินท่ีไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง  วิธีการจัดการขอรองเรียน 
และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง  วิธีการจัดการขอรองเรียน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 
1. นำขอเสนอแนะท่ีไดรับจากนิสิต คณาจารย และผูทรงคุณวุฒิภายนอก มาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 
2. นำมาพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาตางๆ 
3. นำมาพัฒนาหัวขอดุษฎีนิพนธ 
4. นำมาพัฒนาโครงการตางๆ 

ท้ังนี้สามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิตในประเด็น   วิธีการจัดการขอรองเรียน โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรมดังนี้ 
1. การปรับปรุง มคอ.2 ปการศึกษา 2563 และดำเนินกระบวนการตางๆ เรียบรอยแลว 
2. การปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาตางๆ 
3.หัวขอดุษฎีนิพนธตรงกับความตองการของนิสิต และมีประโยขนท้ังในดานวิชาการ และดานบริหารธุรกิจ 
4. โครงการตางๆ ตรงกับความตองการของนิสิต 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงช้ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม)  
(IQA4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอหลักสูตร/ 
อาจารยประจำหลักสูตรระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนา 
อาจารย) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.76 4.82 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมท่ีมีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.84 4.89 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยท่ีมีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร
สามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.85 4.88 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนท่ี
ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 

4.96 4.97 

รวมผลการประเมิน 4.85 4.89 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงตั้ง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายท่ีกำหนด 

4.85 4.87 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.96 4.97 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยท่ีมีศักยภาพใหคง
อยูกับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรบัอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.83 4.85 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

4.72 4.76 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   ขาด
แคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพ่ือใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความเสี่ยง ดาน
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.92 4.94 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาท่ีและความรบัผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.76 4.79 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาท่ีใหเหมาะสมกับคณุวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.80 4.83 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงตั้ง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 4.70 4.74 
    4.1.2.9 ระเบียบท่ีโปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลกัสูตร 4.85 4.88 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4.72 4.76 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรกัษาอยางมีประสิทธิภาพ 4.84 4.86 

รวมผลการประเมิน 4.81 4.84 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 4.80 4.83 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพท่ีสูงข้ึนเพ่ือสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.70 4.74 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.85 4.86 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยท้ังในและระหวางหลักสูตร 4.72 4.75 
    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนานิสิตของอาจารย 4.84 4.86 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.76 4.78 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที ่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.81 4.85 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.70 4.76 

รวมผลการประเมิน 4.77 4.80 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจดัการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย 
(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำ
หลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริม 
และพัฒนาอาจารย) 

 

4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสตูร (ระบบการรบัอาจารยใหม) 4.89 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.84 
4.1.3 ระบบการสงเสรมิและพัฒนาอาจารย 4.80 

ภาพรวม 4.84 
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ตัวบงช้ี 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (สมอ. 08) 
1 รองศาสตราจารย ดร.จิรพล จิยะจันทน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัครดา เกิดประทุม 
2 รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล พันธุพานิช 
3 อาจารย ดร.วสิษฐ พรหมบุตร อาจารย ดร.วสิษฐ พรหมบุตร 
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล พันธุพานิช อาจารย ดร.พิชญะ อุทัยรัตน 
5 อาจารย ดร. เอกภัทร  มานิตขจรกิจ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กำลัง

แพทย 
6 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล 
7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย กำลังแพทย อาจารย ดร.ยศพงศ รัตนมุง 
8 อาจารย ดร.ยศพงศ รัตนมุง อาจารย ดร.สุภัทรา สงครามศรี 
9 - อาจารย ดร.ญาดา โคระทัต 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลกัสูตร) คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความ
พรอม และสำเร็จการศึกษา 

4.63 
4.84 4.87 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.79 4.91 4.93 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรู ตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

 
4.71 

4.89 4.92 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.90 4.93 4.94 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับท่ีเหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพ้ืนฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมรีะบบ 

4.78 
4.84 4.86 

    1.6 ภาระงานท่ีไดรับมอบหมายมีสดัสวนท่ีเหมาะสมกับจำนวนนิสิตท่ีรับในหลักสตูร 4.86 4.88 4.89 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร 4.78 4.92 4.94 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมสีวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสตูร 

4.83 
4.87 4.90 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสรมิพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.75 
4.94 4.92 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสรมิใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.73 4.85 4.89 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรยีนการสอน 4.89 4.95 4.96 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรท่ีสงเสรมิความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

4.75 
4.86 4.88 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัตงิานของหลักสูตร 4.78 4.82 4.84 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.84 4.96 4.98 

รวมผลการประเมิน 4.79 4.89 4.91 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 30 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.86 4.88 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.86 4.89 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.80 4.87 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.83 4.88 

รวมผลการประเมิน 4.84 4.88 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู
ของอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.88 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบตัิงานของหลักสตูร คาเฉลี่ยเทากับ 
4.84 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ
วัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง การสนับสนุน
งบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 
1. การจัดทำประมาณการงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 
2. มีการติดตามงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร อยางสม่ำเสมอ 
3. มีการวางแผนฉุกเฉินสำหรับงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 

ท้ังนี้สามารถพัฒนาดานการบริหารหลักสูตรและดานผลท่ีเกิดกับอาจารยในประเด็น การสนับสนนุ
งบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรมดังนี้ 
1. มีประมาณการงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร  
2. งบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตรเปนไปตามแผนมากกวา รอยละ 80  
3. ปญหาเรื่อง งบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร ลดลงกวารอยละ 80 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ ปการศึกษา 2562   
ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบ
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติท่ีชวยสรางโอกาสในการพัฒนา
ความรู ทักษะผานการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.76 4.78 

    5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชา
ใหมใหนิสิตไดเรียน 

4.80 4.81 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรู ท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทาง
วิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต 

4.70 4.74 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาท่ีครบคลุม
กวางขวางครบถวนในสิ่งท่ีควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือท่ีเปนจุดเนน มีความตอเนื่องเชื่อมโยง 
สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.85 4.87 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเนื่องสัมพันธกัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.72 4.75 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูท่ีกำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.84 4.86 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีกำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.76 4.78 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอื้อใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวชิา
ตอยอด 

4.80 4.83 

    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดใน
หลักสูตร 

4.70 4.73 

    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

4.76 4.79 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ 
หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเนื้อหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียน
การสอน การประเมินท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

4.80 4.83 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)   
    5.1.12 เนื้อหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวของท่ีมีความท่ีซับซอน มีจุดเนน 4.85 4.86 
    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/
สนองความตองการของสังคม 

4.72 4.75 

    5.1.14 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และ
สอดคลองกับระดับของหลักสูตร 

4.84 4.86 

   5.1.15 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหม
มากกวาระดับปริญญาโท 

4.76 4.79 

รวมผลการประเมิน 4.78 4.80 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดใน
หลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ 4.73 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การเปดรายวิชาเปนไปตาม
ขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงเรื่องการเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 
โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 
1. ติดตามการลงทะเบียนของนิสิต 
2. ติดตามการทำดุษฎีนิพนธของนิสิต 
3. ตรวจสอบเง่ือนไขตางๆในการสำเร็จการศึกษาของนิสิต 

ท้ังนี้สามารถพัฒนาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็น การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของ
หลักสูตรเพ่ือใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาท่ีกำหนดในหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรมดังนี้ 
1. นิสิตลงทะเบียนตามกำหนดเวลา มากกวารอยละ 80 
2. นิสิตขอข้ึนสอบดุษฎีนิพนธภายในกำหนดเวลา มากกวารอยละ 80 
3. นิสิตสำเร็จการศึกษาภายในกำหนดเวลา มากกวารอยละ 80 
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ตัวบงช้ี 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.1ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ 
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรูและความชำนาญในเนื้อหาวิชาท่ี
สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

4.76 4.79 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมี
โอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ใน
แตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

4.82 4.85 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยให
ทันสมัยในดานเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.76 4.78 

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

4.80 4.85 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจาก
อาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/
อาจารยท่ีปรึกษาเทาเทียมกัน 

4.76 4.80 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และ
การปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

4.80 4.84 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)    
    5.2.7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที ่เพียงพอ มีค ุณสมบัต ิด านความรู 
ประสบการณ เวลาในการใหคำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

4.76 4.81 

    5.2.8 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารยท่ี
ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเชี่ยวชาญในหัวขอ
วิจัยท่ีจะควบคุมการทำวิทยานิพนธของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

4.82 4.85 

    5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑ 4.76 4.77 
    5.2.10 มีการกำกับใหอาจารยพิเศษที่มาทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการ
อยางตอเนื่อง 

4.80 4.82 

รวมผลการประเมิน 4.78 4.82 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
5.2.2 ดานการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ 
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.80 4.83 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.70 4.74 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ 
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู จาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.85 4.87 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื ้นฐานท่ี
จำเปนตองมีกอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.72 4.75 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณการ
เรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.84 4.86 

    5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื ้อตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ 
ทักษะการสื่อสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลาย
ชองทาง เชน การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

4.76 4.79 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการ
หางานทำ/การเผยแพรผลงาน) 

4.80 4.84 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผู ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 

4.70 4.77 

    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.85 4.86 
    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มี
การทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.72 4.75 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

4.84 4.87 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยท่ีมีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารย
ในสาขา/หลักสูตร 

4.76 4.78 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.80 4.82 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)   
    5.2.14 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ที ่พัฒนาทักษะการเรียนรู ของนิสิต 
โดยเฉพาะการสอนท่ีเนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

4.70 4.71 

    5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารยผูสอนท่ีเอื้อประโยชนตอนิสิตเต็มที่ ใหความ 
สำคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคำปรึกษาแกนิสิตตามจรรยาบรรณของ
อาจารย 

4.85 4.87 

    5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนิสิต 
เพ่ือใหนิสิตสำเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

4.72 4.75 

    5.2.17 หัวของานวิจัยของนิสิตสอดคลองหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญของอาจารยท่ีปรึกษา 4.84 4.85 
    5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทำวิทยานิพนธของนิสิตแตละคนอยาง
นอยหนึ่งครั้งตอภาคการศึกษา 

4.76 4.78 

    5.2.19 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนท่ีเก่ียวของและนิสิตสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 4.80 4.81 
    5.2.20 มีการใหความรู และระดับชั ้นความสำคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจ ัยใน
วารสารวิชาการตามฐานขอมูลท่ี สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4.70 4.74 

    5.2.21 มีการใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปญหา
ของวารสารท่ีไมมีคุณภาพ 

4.85 4.88 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ 
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.2.22 การชี้แนะแหลงทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธและสงเสริมใหนิสิตจัดทำขอเสนอ
โครงการท่ีมีโอกาสไดรับทุนสนับสนุน 

4.72 4.74 

    5.2.23 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ตางประเทศ 

4.84 4.87 

รวมผลการประเมิน 4.78 4.80 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  4.78 4.82 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.78 4.80 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.78 4.81 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม 
ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่เนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.71 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การสงเสริมใหอาจารยใช
วิธีการสอนใหม ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต โดยเฉพาะการสอนท่ีเนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการ
วิจยัเปนฐาน. และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ท่ีพัฒนา
ทักษะการเรียนรูของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่เนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังนี้ 
1. มีการสอดแทรกกระบวนการวิจัยในรายวิชาตางๆ 
2. เนนการทบทวนวรรณกรรม โดยเฉพาะในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
3. มีการสอนท่ีเนนปญหาเปนฐาน เชน กรณีศึกษาองคการธุรกิจในปจจุบัน และปญหาจากการแพรระบาดของเชื้อ
โควิด-19 ท่ีกระทบกับธุรกิจตางๆ  

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็น การสงเสริม
ใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่เนนปญหาเปนฐาน การ
สอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรมดังนี้ 
1. มีการสอดแทรกกระบวนการวิจัยในรายวิชา ดุษฎีบัณฑิตสัมมนา การวิจัยเชิงปริมาณข้ันสูง และการวิจัยเชิง
คุณภาพข้ันสูง 
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2. เนนการทบทวนวรรณกรรม โดยเฉพาะในวารสารนานาชาติ และปญหาจากการแพรระบาดของเชื้อ         โค
วิด-19 ท่ีกระทบกับธุรกิจตางๆ ในรายวิชา ประเมินการวิจัย 
3. มีการสอนท่ีเนนปญหาเปนฐาน เชน กรณีศึกษาองคการธุรกิจในปจจุบนั ในรายวิชา สัมมนาบริหารธุรกิจข้ันสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 37 
 

ตัวบงช้ี 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

1. รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.65 4.68 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวชิา (วชิา
ทฤษฎี ปฏิบัต ิสัมมนา ฯลฯ) 

4.88 4.89 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปาก
เปลา การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอน
สภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.81 4.85 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตท่ีเหมาะสมกับวิชา
และผลลัพธการเรียนรู 

4.89 4.90 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน
คุณภาพนิสิต (มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลัง
ขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดข้ันสูงไดเครื่องมือ
ประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

4.74 4.76 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.70 4.73 

    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัด
เกรดชัดเจน สอดคลองกับท่ีเกณฑท่ีนิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูล
หลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด 
สะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.85 4.87 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.72 4.76 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน 
มคอ.5 มคอ.6 และมคอ .7 

4.65 4.69 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
    8.1.10 การกำหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและ
การสอบปองกัน ชัดเจน 

4.88 4.91 

    8.1.11 ขอมูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของ
วิทยานิพนธ สารนิพนธได 

4.81 4.84 

    8.1.12 วิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยท่ีสะทอนความคิดริเริ่ม 
รวมสมัย มีการออกแบบการวิจัยท่ีเหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานท่ีมีคุณภาพ มีการ
เผยแพรในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

4.89 4.92 

รวมผลการประเมิน 4.75 4.82 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯท่ีไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การ
กำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม คาเฉลี่ยเทากับ 4.68 คะแนน 
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การกำหนดเกณฑการ
ประเมินใหนิสิตมีสวนรวม และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมี
สวนรวม โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 
1. มีการรับฟงความคิดเห็นของนิสิตในเรื่องเกณฑการประเมิน 
2. ใหนิสิตมีสวนรวมในการกำหนดเกณฑการประเมิน 
3. นิสิตสามารถสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับเกณฑการประเมิน 

ท้ังนี้สามารถพัฒนาดานการประเมินผูเรียนในประเด็น การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 
โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรมดังนี้ 
1. มีการรับฟงความคิดเห็นของนิสิตในเรื่องเกณฑการประเมินในทุกรายวิชา 
2. ใหนิสิตมีสวนรวมในการกำหนดเกณฑการประเมินทุกรายวิชา 
3. นิสิตสามารถสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับเกณฑการประเมิน และหลักสูตรไดอธิบายใหนิสิตรับทราบทุกคำถาม 
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ตัวบงช้ี 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1) อาจารยประจำหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 80 มี
ส วนร วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 8 
ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 8 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงชี้ขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสตูร 
ครั้งที่/วันที่

ประชุม 
จำนวนผูเขารวม

ประชุม 
รอยละ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัครดา เกิด
ประทุม 
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพดล พันธุ
พานิช 
3. อาจารย ดร.วสิษฐ พรหมบุตร 
4. อาจารย ดร.พิชญะ อุทยัรัตน 
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรนิทรทิพย  
กำลังแพทย 
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตรีเนตร ตัน
ตระกูล 
7. อาจารย ดร.ยศพงศ รตันมุง 
8. อาจารย ดร.สุภัทรา สงครามศร ี
9. อาจารย ดร.ญาดา โคระทตั 

1 (16 /8 /62) 9 คน 100 
2 (13 /9 /62) 8 คน 88.9 
3 (11 /10 / 62) 9 คน 100 
4 (6 /12 / 62) 8 คน 88.9 
5 (23/1 / 63) 9 คน 100 
6 (13 /2 /63) 9 คน 100 
7 (4 /6 /63) 8 คน 88.9 
8 (25 /6 / 63) 9 คน 100 

เฉลี่ยรอยละ 93.75 

2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพ่ือการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 

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

หลักสูตรท่ีเปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2559 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ 
TQF 
       - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2559 (มคอ.2) ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี2/2559 เมื่อวันท่ี 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559. 
 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละ เอ ี ยดของ
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

มีรายวิชาท่ีเปดสอนตามแผนการสอนท่ีกำหนดใน มคอ.2 จำนวน 5 วิชา มี
รายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 5 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรยีน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ........วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ.......วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1  

 

4) จ ัดทำรายงานผลการ
ดำเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนและจัดทำ 
มคอ.5 - 6  
จำนวน 5 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
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ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

ด ำ เ น ิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
ว ั น  ห ล ั ง ส ิ ้ น ส ุ ดภ าค
การศึกษาที ่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

1.  หลักสตูรจดัการเรียนการสอนเอง 5 วิชา 
2.  หลักสตูรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ........วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ.......วิชา   
 สงภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดทุกช้ันป และ
หลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสตูร ในการพิจารณา มคอ. 5 

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

หลักสตูรจดัทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุปการศึกษา 
ปการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มีการจัดทำ มคอ.7  สงภายใน
ระยะเวลาท่ีกำหนด โดยมีขอมูลเพ่ือการนำเสนอในการปรับปรุงหลกัสูตรในป
การศึกษาถัดไป 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี
กำหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เ ป  ด ส อ น ใ น แ ต  ล ะ ป
การศึกษา 

1. ไดจ ัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที ่กำหนดในคู มือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู  (learning 
outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ้น 2 วิชา 
จากวิชาท่ีเปดสอนท้ังหมดตลอดปการศึกษา 2562 จำนวน 5 วิชา คิดเปนรอยละ 40 
(อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพ่ือเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 
 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การ
ประเม ินผลการเร ียนรู  
จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที ่รายงานใน 
มคอ.7 ปท่ีแลว  

1. ปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการ
ส อ น แ ล ะ ว ิ ธ ี ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น  ร า ย ว ิ ช า ท ี ่ ม ี  ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง  C-Mapping 
(Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศกึษา 2561 
2. มีข อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3  และมีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนใน มคอ.5  

 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน 
ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คำแนะนำดานการจัดการ
เรียนการสอน 

ปการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มีการรับอาจารยใหม โดยทาง
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของ
มหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม มีจำนวน 4 คน และอาจารยใหมไดเขารับ การ
ปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารย
ใหม ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารย  พี่เลี้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการและ
ประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหนาทีด่านการสอนของอาจารยใหมหลัง
การอบรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 

9) อาจารยประจำหลักสูตร
ทุกคนได ร ับการพัฒนา
ทางว ิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำ 
ท่ีไดรับการพัฒนา 9 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือ

หัวขอ 
วัน/เดือน/

ป 
จัดโดย 

หัวขอที่
นำไปใชใน 
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ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

ที่รับการพัฒนา การเรียน
การสอน 

1 ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
ภัครดา เกิดประ
ทุม 

-ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ
-อบรม
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 
-โครงการ
พัฒนาอาจารย  

7 ธค. 
2562 
6 มิย. 
2563 

 
30/11/6
2-
1/12/62 

มหาวิท
ยาลัยเว
สเทิรน 

-การ
ประเมิน
งานวิจัย 
-สัมมนา
บริหารธุร
กิจข้ันสูง 
 
 

2 ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
นพดล พันธุพานิช 

-ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ
-อบรม
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 
-โครงการ
พัฒนาอาจารย  

7 ธค. 
2562 
6 มิย. 
2563 

 
30/11/6
2-
1/12/62 

มหาวิทยา
ลัยเวส
เทิรน 

-การ
ประเมิน
งานวิจัย 
-สัมมนา
บริหารธุร
กิจข้ันสูง 
 
 

3 อาจารย ดร.ว
สิษฐ พรหมบุตร 

-ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ
-อบรม
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 

-โครงการ
พัฒนา
อาจารย  

7 ธค. 
2562 
6 มิย. 
2563 

 
30/11/6

2-
1/12/62 

มหาวิทยา
ลัยเวส
เทิรน 

-การ
ประเมิน
งานวิจัย 
-สัมมนา
บริหารธุร
กิจข้ันสูง 
 
 

4 อาจารย ดร.
พิชญะ อุทัยรัตน 

-ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ
-อบรม
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 

-โครงการ
พัฒนา
อาจารย  

7 ธค. 
2562 
6 มิย. 
2563 

 
30/11/6

2-
1/12/62 

มหาวิท
ยาลัยเว
สเทิรน 

-การ
ประเมิน
งานวิจัย 
-สัมมนา
บริหารธุร
กิจข้ันสูง 
 
 

5 ผูชวย
ศาสตราจารย 
ดร.วรินทรทิพย  
กำลังแพทย 

-ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ

7 ธค. 
2562 
6 มิย. 
2563 

มหาวิท
ยาลัยเว
สเทิรน 

-การ
ประเมิน
งานวิจัย 
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ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

-อบรม
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 

-โครงการ
พัฒนา
อาจารย  

 
30/11/6

2-
1/12/62 

-สัมมนา
บริหารธุร
กิจข้ันสูง 
 
 

6 ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.
ตรีเนตร ตัน
ตระกูล 

-ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ
-อบรม
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 

-โครงการ
พัฒนา
อาจารย  

7 ธค. 
2562 
6 มิย. 
2563 

 
30/11/6

2-
1/12/62 

มหาวิท
ยาลัยเว
สเทิรน 

-การ
ประเมิน
งานวิจัย 
-สัมมนา
บริหารธุร
กิจข้ันสูง 
 
 

7 อาจารย ดร.ยศ
พงศ รัตนมุง 

-ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ
-อบรม
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 

-โครงการ
พัฒนา
อาจารย  

7 ธค. 
2562 
6 มิย. 
2563 

 
30/11/6

2-
1/12/62 

มหาวิท
ยาลัยเว
สเทิรน 

-การ
ประเมิน
งานวิจัย 
-สัมมนา
บริหารธุร
กิจข้ันสูง 
 
 

8 อาจารย ดร.
สุภัทรา สงคราม
ศร ี

-ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ
-อบรม
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 

-โครงการ
พัฒนา
อาจารย  

7 ธค. 
2562 
6 มิย. 
2563 

 
30/11/6

2-
1/12/62 

มหาวิท
ยาลัยเว
สเทิรน 

-การ
ประเมิน
งานวิจัย 
-สัมมนา
บริหารธุร
กิจข้ันสูง 
 
 

9 อาจารย ดร.ญา
ดา โคระทัต 

-ประชุม
วิชาการ
ระดับชาต ิ
-อบรม
จริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย 

7 ธค. 
2562 
6 มิย. 
2563 

 

มหาวิท
ยาลัยเว
สเทิรน 

-การ
ประเมิน
งานวิจัย 
-สัมมนา
บริหารธุร
กิจข้ันสูง 
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ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

-โครงการ
พัฒนา
อาจารย  

30/11/6
2-

1/12/62 

 
 

สรุปผล 
จำนวนอาจารยประจำที่ไดรบั

การพัฒนา 9 คน 
จำนวนอาจารยประจำ 

รวม 9 คน  
10) จำนวนบุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากร 
สนับสนุนการเรียนการสอน ท่ีไดรับการพัฒนา 2 คน    
คิดเปนรอยละ 100 (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอท่ีนำไปใชสนับสนุน 
การเรียนการสอน 
3.  มีการประเมินผลและตดิตามผล 

ที่ 
ชื่อ – 

นามสกุล 

ชื่อโครงการ หรือ
หัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่
นำไปใชใน 
การเรียน
การสอน 

1 นส.กฤตาภา            
ปานบานเกร็ด 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที่  

30/11/62-
1/12/62 

บัณฑิต
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิรน 

-การบริการ
ที่ดี 
-การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
ศตวรรษที่ 
21 
-การทำงาน
เปนทีม 

2 นส.สุดารัตน  
โสรชาติ 

-โครงการพัฒนา
ศักยภาพเจาหนาที ่
 

30/11/62-
1/12/62 

บัณฑิต
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิรน 

-การบริการ
ที่ดี 
-การจัดการ
เรียนการ
สอนใน
ศตวรรษที่ 
21 
-การทำงาน
เปนทีม 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนที่ไดรับ

การพัฒนา 2 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุน

ประจำรวม 2 คน  

 

11) ระดับความพึงพอใจของ
น ั กศ ึ กษาป  ส ุ ด ท  า ย /
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉล ี ่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทาย ทั้งสิ้นจำนวน 39 คน มีผูตอบ
แบบประเมินจำนวน 21 คน คิดเปนรอยละ 53.85 ไดคะแนนความพึงพอใจตอ
หลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เทากับ 4.80 เมื่อแยกเปนรายดานได
ดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผล

การเรียนรูตาม TQF 

ผลสำรวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 96.81 21 4.61 ดีมาก 

2 ดานความรู 102.27 21 4.87 ดีมาก 

√ 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 44 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดำเนินงาน 

เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

3 ดานทักษะทางปญญา 101.64 21 4.84 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

103.32 21 4.92 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

99.75 21 4.75 ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏบิัติวิชาชพี 100.38 21 4.78 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต   4.80 ดีมาก  

12) ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2561) 
ทั้งสิ้นจำนวน 27 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 37.04 ได
คะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เทากับ 4.77 
เมื่อแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการ

เรียนรูตาม TQF 

ผลสำรวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 47.60 10 4.76 ดีมาก 
2 ดานความรู 47.80 10 4.78 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 47.40 10 4.74 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
48.30 10 4.83 

ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

47.50 
 

10 4.75 
ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏบิัติวิชาชพี 47.20 10 4.72 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต 47.63 10 4.76 ดีมาก  

 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี มีจำนวน 12 ตัวบงช้ี  
จำนวนตัวบงชี้ที่ดำเนินการผาน
เฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-5 

มีจำนวน 5 ตัวบงช้ี 
(ตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผาน  1, 2, 3, 4, และ5) 

 

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-5 รอยละ 100  
จ ำ น ว น ต ั ว บ  ง ช ี ้ ใ น ป  น ี ้ ท่ี
ดำเนินการผาน  

มีการดำเนินการผานจำนวน 12 ตัวบงช้ี 
 

รอยละของตัวบงชี้ท้ังหมดในปน้ี 
(มีตัวบงช้ีจำนวน 12 ตัวบงช้ี) 

รอยละ 100 
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หมวดท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ี 6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัด
การศึกษา 

4.83 4.85 4.88 

    1.2 ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หองสมุด ตำรา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียง
ตอการจัดการศึกษา 

4.95 4.96 4.97 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูท่ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชน มีขอมูลตามท่ี
ตองการ และมีการปรับปรุงใหทันสมัย 

4.81 4.83 4.86 

    1.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 

4.70 4.72 4.75 

   1.5 เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุค
ปจจุบัน 

4.90 4.92 4.95 

   1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมี
ประสิทธภิาพ 

4.83 4.85 4.87 

   1.7 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา 
หรือทำงานรวมกัน 

4.95 4.96 4.98 

   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัด
ขยะใหกับนิสิต 

4.81 4.83 4.85 

   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 4.70 4.72 4.74 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพ่ือ
ทำวิจัย  

4.90 4.92 4.94 

รวมผลการประเมิน 4.84 4.86 4.88 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ 
 ปการศึกษา 2562  
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ 
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ
หลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

4.76 4.79 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ 
ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.84 4.86 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

4.85 4.87 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.96 4.97 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.83 4.85 
    6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอ
และทันสมัย 

4.72 4.75 

    6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพ่ือการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 4.92 4.94 
    6.1.8 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนา
หรือทำงานรวมกัน 

4.76 4.78 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.84 4.86 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ 
อาจารยและนิสิตสามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด 

4.85 4.87 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
    6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการสืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกำหนดท่ีพึงมีของหลักสูตรปริญญา
ตร ีเชน ฐานสืบคนงานวิจัยระดับนานาชาติ เปนตน 

4.96 4.98 

    6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณใหนิสิตเพ่ือทำวิจัย 4.83 4.85 
    6.1.13 มีหองทำงานวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) เพ่ือใหนิสิตเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย 4.72 4.76 
    6.1.14 มีอุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจำเปนและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.92 4.95 

รวมผลการประเมิน 4.84 4.86 
ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต คาที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน 

อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอ
การจัดการศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.97 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื ่อง มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ คาเฉลี่ยเทากับ 4.74 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ 
โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกำหนดที่พึงมีของหลักสูตร
ปริญญาตรี เชน ฐานสืบคนงานวิจัยระดับนานาชาติ เปนตน ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.98 คะแนน และมีคาเฉลี่ย
ต่ำสุดในเรื่อง การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและทันสมัย 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.75 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวก และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เชน หองสมุด ฐานขอมูล
ทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและทันสมัย โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 
1. เสนอการจัดซ้ือตำรา และ Text Book เขาหองสมุดเพ่ิมเติม 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 47 
 

2. มีการสอนวิธีการคนหาขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ ท้ังในประเทศไทย และนานาชาติ 
3. มีการจัดการความรูโดยใชระบบอินเตอรเน็ต 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในประเด็น การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เชน หองสมุด
ฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและทันสมัย โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรมดังนี้ 
1. มีตำรา และ Text Book เขาหองสมุดเพ่ิมข้ึน 
2. นิสิตสามารถคนหาขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ ท้ังในประเทศไทย และนานาชาติ 
3. มีการใชระบบอินเตอรเน็ต ท้ัง WebEx, WEMS และ Western Cyber U. ปองกันการระบาดของเชื้อ      โค
วิด-19 และในการแลกเปลี่ยนความรู การบรรยาย และการสอบ 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557  

1. รศ.เยาวกุล เกียรติสุนทร 
2. ดร.บำรุง ตั้งสวา 
3. ผศ.ดร.แสง สงวนเรือง 
4. ดร.สวนิต วัฒนศักดากุล 
5. รศ.ดร.จิรพล จิยะจันทน 
 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558  
1.ดร.บรินดา สัณหฉวี 
2.ดร.นิพนธ ทาบุราญ 
3.รศ.ดร.กัญญามน อินหวาง 
4. ผศ.ดร.แสง สงวนเรือง 
5. รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน 
6. รศ.ดร.จิรพล จิยะจันทน 
7. รศ.เยาวกุล เกียรติสุนทร 
8. ดร.กฤษฎา ตันเปาว 
9. ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ 
10. ดร.วรินทรทิพย กำลังแพทย 
 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559  
1. รศ.ดร.จิรพล จิยะจันทน 
2. รศ.ดร.กัญญามน อินหวาง 
3. ดร.บรินดา สันณหฉวี 
4. ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิต 
5. ดร.กฤษฎา ตันเปาว 
6. ดร.ตรีเตร ตันตระกุล 
7. รศ.ดร.พฤทธสรรค สุทธิไชยเมที 
 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1.รศ.ดร. จิรพล  จิยะจันทน  
2.รศ.ดร.กัญญามน  กาญจนาทวีกูล  
3.ผศ.ดร.กฤษฎา  ตันเปาว   
4.ดร.นพดล   พันธุพานิช  
5.ดร.ตรีเนตร   ตันตระกูล   
6.ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย  
7. ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิต 
 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1.รศ.ดร. จิรพล  จิยะจันทน  
2.รศ.ดร.กัญญามน  กาญจนาทวีกูล  
3.ดร.วสิษฐ พรหมบุตร   
4.ดร.นพดล   พันธุพานิช  
5.ดร. เอกภัทร มานิตขจรกิจ 
6.ดร.ตรีเนตร   ตันตระกูล   
7.ผศ.ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย  
8.ดร.ยศพงศ รัตนมุง 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1. ผศ.ดร.ภัครดา เกิดประทุม 
2.ผศ.ดร.นพดล พันธุพานิช 
3.ดร.วสิษฐ พรหมบุตร 
4.ดร.พิชญะ อุทัยรัตน 
5.ผศ.ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย 
6.ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล 
7.ดร.ยศพงศ รัตนมุง 
8.ดร.สุภัทรา สงครามศรี 
9.ดร.ญาดา โคระทัต 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ปการศึกษา 2559-2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

ปการศึกษา  
2561 

ปการศึกษา  
2562 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน   
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

N/A 4.73 4.74 4.76 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอกท่ีไดรบั การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 5 4.87 4.87 4.88 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 4 3 3 3 
ตังบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 4 4 4 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.67 3.33 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 
5+2.86+5+5/

4=4.46 
5+5+5+5/4 

=5 
5+3.33+5+
5/4=4.58 

5+3.33+5+
0/4=3.33 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ี
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

2.86 5 3.33 3.33 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสตูร 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสตูรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวนอาจารย
ประจำหลักสตูร 

5 5 5 0 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 4 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.15 4.33 4.19 3.78 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 4 4 4 4 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

4 4 4 4 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 4 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 4 4 4.25 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้ 4.04 4.06 4.02 4.01 

 


