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คำนำ 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการอสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนิน
กิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมายและหลกัการในการจดัการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพือ่เปนกลไกการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว   จึงนำเสนอรายงานน้ีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการอสอน    มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 

 
            คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ดร.นิพฐิพนธ สนิทเหลือ   (ประธานกรรมการ) 

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

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ    (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลท่ัวไป 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนหลักสูตรหนึ่งซ่ึง
ดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน และมีจำนวนอาจารยประจำป
การศึกษา 2562 จำนวน 6 คน จำแนก ดังน้ี มี วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 1 คน วุฒิปริญญา
เอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 4 คน และวุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 1 คนทั้งน้ี
หลักสูตรมีนิสิตจำนวน 17 คน และในปการศึกษา 2562 ไมมีมีนิสิตสำเร็จการศึกษา  

ปณิธาน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มีความมุงม่ันในการท่ีจะผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ มีความเปนเลิศทางวิชาการ เนนงานวิจัย สงเสริมคุณธรรม และความเปนผูนำ โดยสรางคลังแหงขุมปญญาท่ี
จะพัฒนาบุคคลใหเปนมหาบัณฑิตที ่เปนปญญาชน มีวิสัยทัศนที ่กวางไกล เพื ่อนำไปสู การพัฒนาตน สังคม 
ประเทศชาติ และมนุษยชาติในท่ีสุด ดวยอุดมการณแหงความรวมมือยิ่งกวาการแขงขัน 

วิสัยทัศน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการ
เรียนรูท่ีชัดเจนและสงเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สนองตอบความตองการดานวิชาการแกสังคม สรางบัณฑิตใหเปน
นักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกลกาวล้ำนำยุคควบคูคุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

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

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิร น UWTU (Uniqueness of Western University) ค ือ United 
creative –  

รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั ้นนำทางปญญา, Technology - พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
ปการศึกษา 25262 หนา 5 

 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปการศึกษา 2561 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร(องคประกอบ) 
ตัวบงช้ี 

ผลการประเมินตนเอง คะแนน 
เปาหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับมาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนัก
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผาน ผาน 
2. บัณฑิต (มี 2 ตัวบงช้ี) ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
≥3.51 N/A N/A N/A 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

รอยละ 60 N/A N/A N/A 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต N/A N/A 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 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+5+5+0/4=3.75 3.75 3.75 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 
100 

3/3x100=100 
100/80x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำ
หลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 80 
3/3x100=100 
100/80x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจำหลักสูตร 

รอยละ 50 
2.2/3x100=73.33 

73.33/60x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความ
ของอาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับ
การอางอิงในวารสารระดับชาตหิรอืนานาชาติ
ตอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

รอยละ 15 0 0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.92 3.92 
5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร    

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

รอยละ 90 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.25 4.25 
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การประกันคุณภาพ
หลักสูตร(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (มี 
1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.89 3.89 

หลักสูตร ปรัชญาดุฎีบณัฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ปการศึกษา2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการกำกับติดตามการตีพิมพเผยแพรของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำ
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑปจจุบันของ ก.พ.อ. อยางตอเน่ือง 
 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงกระบวนการรบัสมัคร และการเตรียมความพรอมตลอดจนดูแล และใหคำปรึกษาใน
การทำวิทยานิพนธ และสารนิพนธ ใหนิสิตจนทำใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามแผนที่กำหนด 

2. ควรมีการวางกลยุทธ การเพิ่มจำนวนนิสิต และการประชาสัมพันธผานชองทางที ่หลากหลาย 
รวมทั้งมีการสรางความเช่ือมโยงในระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอก เพื่อใหศิษยเกาและศิษยปจจุบนัเขาศึกษา
ตอเพิ่มข้ึน 

3. การพัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับมาตรฐานอุดมศึกษา และมาตรฐานของมหาวิทยาลัย       
วาดวยเรื่อง DOE (Desired outcome learning)  

 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

1. หลักสูตรมีการพัฒนาคณาจารยใหมีตำแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนำผลงานวิจัยไปนำเสนอหรือตีพิมพเผยแพรในวารสารที่
หลากหลาย และมีคาระดับคะแนนที่สูงข้ึน 
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2. สงเสริมพัฒนาตำแหนงทางวิชาการของอาจารยระดับที่สูงข้ึน 
 
 
 
 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน 

1. หลักสูตรมีความทันสมัยตอบสนองความตองการของสถานประกอบการและสอดคลองกับ
แผนพัฒนาประเทศ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรเชิญวิทยากรที่มีประสบการณจากภายนอกมาเสริมสรางความรู และประสบการณจริงใหกับ
นิสิตมากย่ิงข้ึน 

2. ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการทำวิทยานิพนธและสารนิพนธที่จะทำใหนิสิตสำเร็จ
ไดตามแผนการเรียน 

 
องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรจัดใหมีคลินิกวิจัยเพื่อใหนิสิตสืบคนขอมูลตลอดจนแหลงตีพิมพเผยแพรเพื่อใหนิสิตสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดและมีผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีระดับคาคะแนนที่สูงข้ึน 

2. ควรมีการเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในการสืบคนขอมูลวิจัยกับเครือขายวิจัยตางสถาบันที่เพิ่มข้ึน 
3. ควรมีการบันทึกจัดระบบฐานขอมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่พัฒนาจากปการศึกษาที่ผานมา ให

เห็นขอมูลที่เพิ่มข้ึนในแตละป 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 มหาวิทยาลยัเวสเทิรน  

ระดับหลกัสูตร 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. ดร.นิพิฐพนธ สนิทเหลือ 
2. ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฎ  
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ  

2 บัณฑิต 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทำหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป(ปรญิญาโท, 
ป.เอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสำเรจ็การศึกษาใน
ระดับปรญิญาโทที่ไดรับ 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
การเรยีนรู 

(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 คณะผูบริหารมหาวิทยาลยั (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 

     - ศษิยปจจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใช
หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละ 
ปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
2555         
2556         
2557         
2558         
2559     4 4 4 4 
2560      7 5 7 
2561       2 2 
2562        4 
รวม     4 11 11 17 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 
จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิตท่ี
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิตท่ี
ยังไมสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อตัราการ

คงอยู 
2558 2559 2560 2561 2562 

2559 4      0 4 0.00 100.00 
2560 7      0 7 0.00 100.00 
2561 2      0 2 0.00 100.00 
2562 4      0 4 0.00 100.00 
รวม 17      0 17 0.00 100.00 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา 2561 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวนคน 
ท่ีตอบ 

คาเฉลีย่ 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

N/A N/A N/A 

  (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม N/A N/A N/A 

  (2) ดานความรู N/A N/A N/A 

  (3) ดานทักษะทางปญญา N/A N/A N/A 

  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล N/A N/A N/A 

  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

N/A N/A N/A 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพ
กำหนด) 

N/A N/A N/A 

2 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) N/A 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

N/A 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเรจ็การศึกษาในหลักสูตร (รอยละ) 
(อยางนอยรอยละ 20) 

N/A 

 
การเผยแพรผลงานของนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

รวมถวง
น้ำหนัก 

1. บทความฉบับสมบรูณที่ตีพมิพในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 - - 
2. บทความฉบับสมบรูณที่ตีพมิพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 N/A N/A 

3.1บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

0.40 N/A N/A 

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

0.40 N/A N/A 

3.3 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 N/A N/A 

4.บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 2 

0.60 N/A N/A 

5.1บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 

0.80 N/A N/A 
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ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

รวมถวง
น้ำหนัก 

หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสำหรบัการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 
5.2 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 0.80 N/A N/A 

6.1 บทความที ่ต ีพ ิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฎใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 N/A N/A 

6.2 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 N/A N/A 

7. งานสรางสรรคทีม่ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

0.20 N/A N/A 

8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 N/A N/A 

9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 N/A N/A 

10. งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 N/A N/A 

11. งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 1.00 N/A N/A 

ผลรวมถวงน้ำหนัก N/A 

จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในหลักสตูร (คน) N/A 

รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพหรอืเผยแพรของนักศึกษาและผูสำเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาเอกในหลักสูตร 

N/A 

แปลงคาคะแนนที่ไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ไดเทากับ N/A 
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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 จารยตอควบคุมอัตราสวนอา นิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

4.82 4.68 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเรียนรู ที ่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรู พื ้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.54 4.86 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

4.13 4.25 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรยีนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.04 4.16 

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

4.13 4.20 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหส ูงกวา
คุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา 
ตางประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

3.72 4.50 

รวมผลการประเมิน 4.07 4.44 
 

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 นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรยีนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

4.36 4.16 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

4.50 4.65 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

4.31 4.16 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.22 4.16 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการ
เรียน 

4.27 3.83 
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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 

4.31 4.27 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.20 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา ปการศึกษา 2562  ดานการรับนิสิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

4.07 4.34 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

4.37 4.20 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.22 4.27 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษาที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ความคิดเห็นตอ
กระบวนการรบันิสิต คาเฉลี่ยเทากับ 3.83 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ความคิดเห็นตอ
กระบวนการรบันิสิต และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรงุเรื่อง ความคิดเห็นตอกระบวนการรบันิสิต 
โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. วางแผนคัดกรองเพื่อจัดกลุม 
2. ทำกิจกรรมเตรียมความพรอม 
3. ผลที่ไดทำการคัดกรองนิสิต 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในประเด็นความคิดเห็นตอ

กระบวนการรบันิสิต ความคิดเห็นตอกระบวนการรบันิสิต โดยมีผลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 
1. ปฐมนิเทศใหรูจักเพื่อนและอาจารยผูสอน 
2. แนะนำวิธีการเรียนการสอน 
3. จัดนิสิตพบอาจารยผูสอน 
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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 4.46 4.48 4.52 
    1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีความรู ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

4.32 4.35 4.40 

    1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมีเวลาในการใหคำปรึกษาที่เพียงพอ 4.20 4.22 4.30 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความสนใจ ติดตามผลการทำ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนิสิต อยางสม่ำเสมอ 

4.20 4.22 4.32 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงานสรางสรรคแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น
และชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.34 4.40 4.50 

รวมผลการประเมิน 4.30 4.33 4.40 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษา ปการศึกษา 2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานพินธและการคนควาอิสระ
บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.05 4.20 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.46 4.50 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.05 4.16 
    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.41 4.45 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    ความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

4.14 4.25 

    3.2.6 การจัดการความเส่ียงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศกึษาชา ฯลฯ) 

4.00 4.10 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.41 4.48 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.32 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.23 4.31 
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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 4.09 4.20 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

4.18 4.12 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.32 4.40 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.18 4.20 

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

4.41 4.50 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.00 4.10 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.23 4.35 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

3.96 4.05 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.27 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.18 4.23 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษาและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ป
การศึกษา 2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนิสิตและดาน
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

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

4.23 4.31 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.18 4.23 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.20 4.27 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่อง กระบวนระบบอาจารยทีป่รกึษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและทีป่รกึษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและ
พัฒนานิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.87 คะแนน และมีคาเฉลีย่ต่ำสุดในเรือ่ง ความคิดเห็นตอกระบวนดานการ
สงเสริมและพฒันานิสิต คาเฉลี่ยเทากบั 3.83 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรือ่ง กระบวนระบบอาจารย
ที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาและตอ
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กระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2562 ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสรมิสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญา
ตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต 
โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. จัดอาจารยดูแลนิสิตและใหคำปรึกษา 
2. สงเสรมิการพัฒนาทกัษะการเรียนรู 
3. พัฒนานิสิตใหเปนไปตามมาตรฐาน TQF 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ

พัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในประเด็น ความคิดเห็นตอ
กระบวนระบบอาจารยทีป่รกึษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและทีป่รึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
บัณฑิตศึกษา ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรม
ดังน้ี 

1. นิสิตเขารับคำปรึกษาดานวิชาการ 
2. สนับสนุนใหเขารวมกิจกรรม 
3. นิสิตมีสวนรวมในการเรียนการสอน 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ตารางขอมูลนิสิตแตละปการศึกษา 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใช
หลักสูตร) 

 จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2555         
2556         
2557         
2558         
2559     4    
2560      7   
2561       2  
2562        4 
รวม     4 7 2 17 

 
อตัราการคงอยูตนปการศึกษา-ส้ินปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ีรับเขา จำนวนนิสิตตนปการศึกษา จำนวนนิสิตส้ินสุดปการศึกษา อตัราการคงอยู (รอยละ) จำนวนท่ีหายไป 
2557     
2558     

2559 4 4 100.00 0 

2560 7 7 100.00 0 

2561 2 2 100.00 0 

2562 4 4 100.00 0 
รวม 17 17 100.00 0 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจดัการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจดัการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.08 4.91  
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.06 4.55  
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.04 4.18  
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.04 4.09  
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.08 3.91  
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.04 4.36  

รวมผลการประเมิน 4.06 4.44  
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิต ปการศึกษา 2562   
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.00 4.00 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.28 4.33 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.18 4.20 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถงึการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.32 4.38 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.05 4.33 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.09 4.17 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.46 4.50 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.23 4.30 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.23 4.30 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.00 3.10 

รวมผลการประเมิน 4.19 4.27 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล

การจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่ไดมีคาเฉล่ียเทากับ 4.08 คะแนน และมีคาเฉล่ียต่ำสุดในเรื่อง ผลการจัดการขอรองเรียน 
คาเฉล่ียเทากับ 3.67 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง กระบวนการการคงอยู การสำเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเร ื ่อง 
กระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. สนับสนุนใหนิสิตใชกระบวนการวิจัยเพื่อคนหาองคความรู และนวัตกรรม 
2. สงเสริมใหแสดงความสามารถในการส่ือสาร และนวัตกรรม 
3. สงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรม 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน

ของนิสิตในประเด็น กระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต โดยมี
ผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. พัฒนากระบวนการประเมินผลการจัดการขอรองเรียน 
2. ปรับปรุงระบบกลไก การจัดการขอรองเรยีน 
3. พัฒนากระบวนการรองเรียนหลายชองทาง 

รายการเอกสารหลักฐาน 
3.3-1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
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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 4.64 4.68 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.59 4.60 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร
สามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.32 4.50 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่
ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.18 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.42 4.50 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

4.32 4.40 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.64 4.68 

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

4.55 4.60 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

4.45 4.50 

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

4.55 4.58 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.55 4.83 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.55 4.60 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.45 4.48 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร 4.60 4.65 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4.27 4.35 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 4.36 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.46 4.55 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
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 การใหโอกาสอาจารยทกุคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 4.41 4.83 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.55 4.58 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.27 4.83 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 3.96 4.17 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 3.91 4.00 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.00 4.67 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.36 4.40 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.23 4.30 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.47 
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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) 

4.42 4.50 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.46 4.55 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.21 4.47 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.36 4.50 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสงูสุดในเรื่อง ระบบการสงเสริมและพฒันาอาจารย
คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย คาเฉลี่ยเทากบั 4.15
คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย คาเฉลี่ย
เทากับ 4.15 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ระบบการบริหาร
อาจารย และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ดังน้ี 

1. จัดสรรงบในการพัฒนาอาจารยใหมีตำแหนงทางวิชาการ 
2. สงเสรมิแนะนำกระบวนการพัฒนา 
3. ทบทวนการบรหิารกำลังคนใหบุคลากรอยูอยางมั่นคง 
ทั้งนี ้สามารถพัฒนาดานระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำ

หลักสูตร ,ดานระบบการบริหารอาจารย และดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในประเด็น ระบบการ
บริหารอาจารย โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. ผลงานวิชาการของอาจารยสามารถกำหนดขอตำแหนงทางวิชาการ 
2. พัฒนาองคกรใหเปนที่ยอมรบัของสถาบันภายนอก 
3. การนำวิชาการสูชุมชน 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล (มคอ. 2) ช่ือ-นามสกุล (2562) 
1 ผศ.ดร.นภาภรณ ธัญญา ผศ.ดร.นภาภรณ ธัญญา 
2  ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
3  ผศ.ดร.อดิศร ศริ ิ ผศ.ดร.อดิศร ศิร ิ
4  รศ.ดร.สบสันต มหานิยม  ดร.เดชกุล มัทวานุกูล 
5  รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช  รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช 
6  ผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล  ผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

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

4.58 4.58 4.67 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.73 4.75 4.80 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.65 4.70 4.75 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.65 4.70 4.75 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.60 4.65 4.70 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.63 4.65 4.70 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.58 4.59 4.60 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.73 4.74 4.83 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.63 4.65 4.70 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.55 4.85 4.86 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 4.83 4.85 4.86 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

4.88 4.88 4.89 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.85 4.85 4.88 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.95 4.97 4.98 

รวมผลการประเมิน 4.70 4.74 4.78 
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ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ
ความพึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.23 4.67 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.30 4.50 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.30 4.33 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.30 4.67 

รวมผลการประเมิน 4.28 4.54 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคง
อยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบรหิารหลกัสตูร คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง กระบวนการบริหาร
หลักสูตรและกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสตูร และความพึงพอใจของอาจารย และนำ
ผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง ความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร โดยมี
วิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. มีการกำหนดภาระงานตามความรูความชำนาญ 
2. ใหขวัญกำลังใจกับอาจารย 
3. จัดประชุมเพื่อสงเสริมศักยภาพของอาจารย 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานการบริหารหลักสูตรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็น ความพึงพอใจของ

อาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. อาจารยประจำหลักสูตรผานคุณสมบัติตามเกณฑ 
2. อาจารยประจำหลักสูตรมีความสามัคคี 
3. บุคลากรใหความรวมมอืใหการปฎิบัติงาน 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลกัสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น  ๆปการศึกษา 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 

4.69 4.83 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตได
เรียน 

4.23 4.28 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

3.60 4.50 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา 
และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

3.78 4.50 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

3.73 4.00 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 3.87 4.33 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 3.91 4.00 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 3.96 4.33 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 3.69 4.17 
    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 3.96 4.00 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรยีนการสอน การประเมินที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

3.82 4.00 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)   
    5.1.12 เน้ือหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวของที่มีความที่ซับซอน มีจุดเนน 4.09 4.10 
    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการ
ของสังคม 

4.36 4.40 

    5.1.14 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับ
ระดับของหลักสูตร 

4.18 4.20 

   5.1.15 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหมมากกวาระดับ
ปริญญาโท 

4.27 4.30 

รวมผลการประเมิน 4.01 4.26 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลกัสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ  ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การควบคุมกำกับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนอง
ความตองการของสังคม คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 คะแนน 
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การควบคุมกำกับ
หัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการของสังคม และนำผลการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการควบคุมกำกับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวจิัย
รวมสมัย/สนองความตองการของสังคม โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. เปดรายวิชาใหเหมาะสม 
2. เสนอหัวขอในการทำวิทยานิพนธมีความทันสมัย 
3. จัดการเรียนการสอนสอดคลองกับคำอธิบายรายวิชา 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานสาระของรายวิชาในหลักสตูรในประเด็น การควบคุมกำกับหัวขอวิทยานิพนธ/

สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการของสังคม โดยมีผลการดำเนินงานที่เปน
รูปธรรมดังน้ี 

1. ผูทรงคุณวุฒิรวมในกสนวิพากษหลักสูตร 
2. เชิญผูเช่ียวชาญในการประเมินหลกัสูตร 
3. พัฒนาอาจารยประจำหลกัสูตรใหมีความเจริญกาวหนา 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสตูร 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) 

4.50 4.67 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียน
กับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

3.69 4.00 

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

3.82 4.00 

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

3.78 4.17 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียม
กัน 

3.96 4.00 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

3.68 4.17 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.2.7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลาใน
การใหคำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

4.64 4.70 

    5.2.8 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยที่จะควบคุมการทำ
วิทยานิพนธของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

4.32 4.40 

    5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑ 4.36 4.40 
    5.2.10 มีการกำกับใหอาจารยพิเศษที่มาทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง 4.32 4.35 

รวมผลการประเมิน 4.11 4.28 

 
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 4.60 4.65 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.14 4.33 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผู ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

3.55 4.00 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพืน้ฐานที่จำเปนตองมีกอน
เขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.09 4.10 
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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 

3.41 4.00 

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

3.82 4.00 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การ
เผยแพรผลงาน) 

3.64 4.00 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน 3.91 4.00 
    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 3.64 3.83 
    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

3.73 4.00 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

3.64 4.00 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/
หลักสูตร 

4.00 4.00 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 3.82 4.00 
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิ่มเติม (    
    5.2.14 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่
เนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

4.23 4.30 

    5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารยผู สอนที ่เอื้อประโยชนตอนิสิตเต็มที่ ใหความ สำคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคำปรกึษาแกนิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย 

3.69 4.67 

    5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนิสิต เพื่อใหนิสิต
สำเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

3.91 4.00 

    5.2.17 หัวของานวิจัยของนิสิตสอดคลองหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญของอาจารยที่ปรึกษา 3.46 4.00 
    5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทำวิทยานิพนธของนิสิตแตละคนอยางนอยหน่ึงครั้ง
ตอภาคการศึกษา 

3.73 4.00 

    5.2.19 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เก่ียวของและนิสิตสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 3.50 4.00 
    5.2.20 มีการใหความรูและระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานขอมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4.14 4.17 

    5.2.21 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปญหาของวารสารที่ไมมี
คุณภาพ 

4.14 4.16 

    5.2.22 การช้ีแนะแหลงทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธและสงเสริมใหนิสิตจัดทำขอเสนอโครงการที่มีโอกาส
ไดรับทุนสนับสนุน 

4.32 3.35 

    5.2.23 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาชวย
สอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.41 4.42 

รวมผลการประเมิน 3.89 4.13 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  4.11 4.28 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 3.89 4.13 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.00 4.20 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรือ่งกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ดานกระบวนการเรียนการสอน คาเฉลี่ย
เทากับ 3.86 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง กระบวนการวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง กระบวนการวาง
ระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. กำหนดการจัดการเรียนการสอน 
2. มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาใหความรู 
3. มีการเซ็นต MOU กบัมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็น กระบวนการ

วางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. รายวิชาที่เปดสอนกำหนดอาจารยผูสอนใหตรง 
2. เชิญอาจารยมีความถนัดเฉพาะทางมาใหความรู 
3. เชิญวิทยากรมาใหความรู 
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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 3.77 4.00 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 
ฯลฯ) 

3.82 4.00 

    5.3.3 การประเมินผลการเรยีนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เชน 
ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะ
การปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

3.37 4.00 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู 3.91 4.00 
    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการ
วิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลก
แหงการทำงาน) 

3.86 4.00 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรยีนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.14 4.20 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลอง
กับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการ
ตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.00 4.33 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 3.50 4.00 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และมคอ .
7 

4.09 4.10 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    8.1.10 การกำหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกัน ชัดเจน 3.82 4.17 
    8.1.11 ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ สารนิพนธ
ได 

4.18 4.50 

    8.1.12 วิทยานิพนธที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการ
ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

3.82 4.33 

รวมผลการประเมิน 3.84 4.13 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การกำกับ
ใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครือ่งมือประเมินนิสิตทีเ่หมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู/น้ำหนักขององคประกอบ
ในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)/ และ การควบคุมการประเมินผลการ
เรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การกำกับใหมีการพัฒนา
และตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสติที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู/น้ำหนักขององคประกอบในการประเมิน
สอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)/ และ การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชา
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ที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกั และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง การกำกับใหมีการพัฒนา
และตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสติที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู/น้ำหนักขององคประกอบในการประเมิน
สอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)/ และ การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชา
ที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ทุกรายวิชาทบทวน Curriculum Mapping เพื่อนำมาปรบัปรงุหลักสูตร 
2. จัดเวทีวิพากษ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. กำหนด IQA ของผูเรียนใหตรงกบั มคอ.2 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานการประเมินผูเรียนในประเด็น กระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. มีการปรับปรงุใหครบมาตรฐาน IQA 5 ดาน 
2. ปรับปรงุ Curriculum Mapping ใหตรงกับรายวิชา 
3. มคอ.3 เขียนวิธีการสอนในการประเมินใหชัดเจน 
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

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

รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร คร้ังท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวนผูเขารวม

ประชุม 
รอยละ 

1. ผศ.ดร.นภาภรณ ธัญญา 
2. ผศ.ดร. สุภาพร แพรวพนิต 
3. ผศ.ผศ.ดร.อดิศร ศิร ิ
4. ดร.เดชกุล มัทวานุกูล 
5. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช 
6. ผศ.ดร. นิตยา สำเร็จผล 

1) 26 มิย. 62 6 คน 100 
2) 5 กย. 62 6 คน 100 
3) 5 ธค. 62 6 คน 100 
4) 6 กพ. 63 6 คน 100 
5) 6 กค. 63 6 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 2559 โดยผานการรบัรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ 2559 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 2/2559 และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความ
เห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่  3 เดือน…พฤษภาคม ป พ.ศ. 2559 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน - วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 7 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัด บัณฑิตวิทยาลัย  7 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 7 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 7 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

   2.1 ในสังกัด บัณฑิตวิทยาลัย  7 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 ป
การศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน มีการจัดทำ มคอ.7  สงภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

 
  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและ
ผูสำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื่อวิชาที่มีการทวน
สอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ้น.........วิชา จากวิชาที่เปดสอน
ทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2562 จำนวน.......... วิชา คิดเปนรอยละ............. (อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

 
  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
1. ปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี 
การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2562 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.
6 

 
  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2561 หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน ไมมีการรับอาจารยใหม 
โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม 
มีจำนวน........-......คน และอาจารยใหมไดเขารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการพัฒนาอาจารยใหม ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารย  พี่เล้ียงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผล
และมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 
 

  

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 6 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 1.ผศ.ดร.นภาภรณธัญญา 
2.ดร.เดชกุล มัทวานุกูล 
3.รศ.ศิลปชัยบูรณพานิช 
4.ผศ.ดร.อดิศร ศิริ 
5.ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
6.ผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล 

โครงการการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยและ
บุคลากรของบัณฑิต
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

10-11 ก.พ. 
2563 

บัณฑิต 
วิทยาลัย 

ทำใหเขาใจกระบวนการทำงานของ
บุคคลสายสนับสนนุ 
รวมไปถึงการทำงานรวมกันกับ
อาจารยทานอ่ืน เพ่ือใหนำไป
พัฒนาขดีความสามารถและ
สามารถเขาใจไดถงึจุดที่ตวัเอง
ตองพัฒนาเพ่ิมเตมิเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการเรียนการ
สอน 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

2 1.ผศ.ดร.นภาภรณธัญญา 
2.ดร.เดชกุล มัทวานุกูล 
3.รศ.ศิลปชัยบูรณพานิช 
4.ผศ.ดร.อดิศร ศิริ 
5.ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
6.ผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล 

-การพัฒนาองคความรู
ในรูปแบบการเขียน
ดุษฏีนิพนธที่ถูกตอง 

26พ.ค. 2563 บัณฑิต 
วิทยาลัย 

นำความรูไปประยุกตกับวิชาที่
เก่ียวของกับดุษฏีนิพนธ 

3 1.ผศ.ดร.นภาภรณธัญญา 
2.ดร.เดชกุล มัทวานุกูล 
3.รศ.ศิลปชัยบูรณพานิช 
4.ผศ.ดร.อดิศร ศิริ 
5.ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต6.
ผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล 

-การอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

20 มิ.ย. 2563 บัณฑิต 
วิทยาลัย 

พัฒนาตนเองดานคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการเรียนการ
สอน 

สรุปผล 
จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 

6 คน 
จำนวนอาจารยประจำ 

รวม 6 คน 
 

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

ท่ี ช่ือ – นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือ

หัวขอ 
ท่ีรับการพัฒนา 

วัน/เดือน/
ป 

จัดโดย 
หัวขอท่ีนำไปใชใน 

ปฏิบัติงาน 

1 นางจินตาภา บัวอุไร โครงการการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยและ
บุคลากรของบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน 

10-11 
ก.พ. 2563 

บัณฑิต 
วิทยาลัย 

และบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการได
มีการพัฒนาการ
บริการ การประสาน
ทั้งภายในและ
ภายนอก 

2 นางสาวสุดารัตน โส
ระชาต ิ

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนท่ีไดรับ

การพัฒนา 2 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำ

รวม 2 คน 
 

 
  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ไมมีนิสิตสำเร็จการศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน.......... คน มีผูตอบแบบ

ประเมินจำนวน.......... คน คิดเปนรอยละ................ ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ 
เฉล่ียรวม เทากับ ............. เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ท่ี 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม 

TQF 

ผลสำรวจ 
คาเฉล่ี

ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม     
2 ดานความรู     
3 ดานทักษะทางปญญา     
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
    

N/A 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ     
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต     

 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2561) ทั้งส้ินจำนวน.......... คน มีผูตอบ

แบบประเมินจำนวน.......... คน คิดเปนรอยละ................ ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึง
พอใจ เฉล่ียรวม เทากับ ............. เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ท่ี 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม 

TQF 

ผลสำรวจ 

คาเฉล่ี
ย 

ระดับ
คุณภา

พ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวน
ผู

ประเมิ
น 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม     
2 ดานความรู     
3 ดานทักษะทางปญญา     
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
    

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ     
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต     

 

N/A 
  

รวมตัวบงช้ีในปน้ี  
จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-12  

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-12  
จำนวนตัวบงช้ีท่ีไมประเมินในปน้ี  

จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน  
รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
ปการศึกษา 25262 หนา 40 

 

หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ี 6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.65 4.16 4.20 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.73 4.37 4.40 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.78 4.39 4.45 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.86 4.27 4.35 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.65 4.33 4.35 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.75 4.38 4.40 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.68 4.34 4.38 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.68 4.18 4.20 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.60 4.64 4.70 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.75 4.38 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.71 4.38 4.38 

 
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 

4.50 3.83 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.50 4.17 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู 

4.00 3.67 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 3.91 3.67 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 3.59 3.50 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและทันสมัย 4.09 4.00 
    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 4.00 4.33 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือทำงาน
รวมกัน 

3.73 3.67 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 3.87 4.00 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนิสิต
สามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

4.09 3.83 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรูและส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพือ่การ
สืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี เชน ฐานสืบคนงานวิจัยระดับ
นานาชาติ เปนตน 

4.46 3.67 

    6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณใหนิสิตเพื่อทำวิจัย 4.05 4.00 
    6.1.13 มีหองทำงานวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) เพื่อใหนิสิตเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย 3.73 4.17 
    6.1.14 มีอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่จำเปนและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.36 4.67 

รวมผลการประเมิน 4.06 4.80 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู/ ฯลฯ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การเตรียมความพรอมทางกายภาพ 
(หองเรียน/หองปฏิบัติการ) คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การเตรียมความพรอมทาง
กายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรงุเรื่อง การเตรยีมความพรอมทาง
กายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. นิสิตอาจารยมีสวนรวมของการสนับสนุนการเรียนรู 
2. นำผลการประเมินมาประชุมเพื่อเสนอการปรับปรงุสิง่สนับสนุนการเรียนรู 
3. ติดตามประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในประเด็น กระบวนการระบบการดำเนินงานใหม ีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. ปรับปรงุ Web site ใหทันสมัย 
2. จัดซื้อ Hard Ware และ Soff Ware เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 
3. จัดหาหนังสือในการวิจัย และการคนควา 
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รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557  

- 
 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558  
- 
 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559  
1. ดร.นภาภรณ ธัญญา 
2. รศ.ดร.สบสันต มหานิยม 
3. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช 
4. ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
5. ดร.อดิศร ศิร ิ

 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1. ดร.นภาภรณ ธัญญา 
2. รศ.ดร.สบสันต มหานิยม 
3. ผศ.ดร.นิตยา สำเรจ็ผล 
4. ดร.อดิศร ศิร ิ
5. ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
6. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. ดร.นภาภรณ ธัญญา 
2. รศ.ดร.สบสันต มหานิยม 
3. ผศ.ดร.นิตยา สำเรจ็ผล 
4. ดร.อดิศร ศิร ิ
5. ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
6. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช 

 
 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1. ดร.นภาภรณ ธัญญา 
2. ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
3. ผศ.ดร.อดิศร ศิร ิ
4. ผศ.ดร.นิตยา สำเรจ็ผล 
5. รศ.ดร.สบสันต มหานิยม 
6. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
ปการศึกษา 25262 หนา 43 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปการศึกษา 2559-2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา  
2558 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2561 

ปการศึกษา  
2562 

1. การกำกับ
มาตรฐาน 

(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต 

(มี 2 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

N/A N/A N/A N/A 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป (ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

N/A N/A N/A N/A 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต N/A N/A N/A N/A 
3. นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 2 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 2.66 3.00 3.33 3.33 
4. อาจารย 

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 3.58 3.33 3.33 3.75 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหนงทางวิชาการ 

3 3.33 3.33 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 2.33 5 5 5 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

4 0 0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 2 2 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.19 3.11 3.78 3.92 

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ

ประเมินผูเรียน 
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน    

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 3.75 4 4.25 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4.00 4.00 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.23 3.39 3.76 3.89 

 


