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คำนำ 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี ้ คณะผู ้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ
มหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา พวงดาวเรือง  (ประธานกรรมการ) 

2) อาจารย์สุวิมล เจียรธราวานิช   (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) อาจารยวุ์ฒิชัย วัยวุฒิ                       (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหนึ่งซึ่งดำเนินการ  ณ 
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 
ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะวิศวกรรมศษสตร์ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาโท โดย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.
2553  โดยเปิดหลักสูตร สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรม และมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 
2563 จำนวน 5คน จำแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 4 คน  วุฒิปริญญาเอก 1 คน ทั้งน้ีคณะมีนิสิตรวมทั้งสิ้นจำนวน 39 คน 
และในปีการศึกษา 2563 ไม่มีนิสิตสำเร็จการศึกษา 

ปณิธาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งสร้างบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร์ให้เปน็
ผู้ที่กอปรด้วยความรู้ความสามารถในทางวิชาชีพคู่คุณธรรม  สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักคิดและแก้ไขปัญหา อีกทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในทางวิชาการ เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยมุ่งม่ันสร้างประโยชน์ให้บังเกิดแก่สังคมและประเทศชาติ 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน 

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

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ≥3.51 N/A N/A N/A 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 N/A N/A N/A 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต N/A N/A 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 2 2 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 2.67 2.67 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5+1.67+5/3=3.89 3.89 3.89 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 30 1/5x100=20 

20/20x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 1/5x100=20 

20/80x5=1.67 1.67 1.67 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ร้อยละ 40 2/5x100=40 

40/40x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 2 2 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 2.96 2.96 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 3 3 3 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 3.50 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 3 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 3 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.08 3.08 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ 

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
องค์ประกอบที่ 1 (การกำกับมาตรฐาน): -  
 
องค์ประกอบที่ 2 (บัณฑิต): 
 จุดเด่น: - 
 จุดท่ีควรพัฒนา: -    
 
องค์ประกอบที่ 3 (นักศึกษา):  
 จุดเด่น: - 

 จุดท่ีควรพัฒนา: 1. ควรมีการวิเคราะห์เพื่อนำผลมาปรบัปรุงกลไกการรบัสมคัรนิสิตเชิงรุก โดยเพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีความหลากหลาย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
อย่างทั่วถึง 

  2. ปรับปรงุโครงการเตรียมความพร้อมของนสิิต โดยใช้ข้อมูลจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
เป็นพื้นฐาน โดยเน้นวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

  3. ปรับปรงุกจิกรรมพัฒนาศักยภาพนสิิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
   ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะทีเ่ป็นทัง้ soft skill และ hard skill และทักษะ

ด้านภาษาอังกฤษ 
 
องค์ประกอบที่ 4 (อาจารย์):  
 จุดเด่น: - 

 จุดท่ีควรพัฒนา: 1.  ผลักดันให้อาจารย์ทกุคน ตีพิมพ์เผยแพรบ่ทความวิจัย ในการประชุมวิชาการ/
วารสารวิชาการ ในระดบัชาติ/นานาชาติ เป็นประจำทกุป ี 

  2.  จัดทำแผนพฒันาอาจารย์ พรอ้มกำหนด KPI รายบุคคลในแต่ละปีการศึกษาเพือ่เข้า
สู่การกำหนดตำแหนง่วิชาการในระดบัทีสู่งข้ึน พร้อมกำกบัติดตามให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

  3. สง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารย์เข้าร่วมสัมนาวิชาการ/วิชาชีพ ที่จัดข้ึนโดย
หน่วยงานภายนอก 
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องค์ประกอบที่ 5 (หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน):  
 จุดเด่น: - 

 จุดท่ีควรพัฒนา: 1.  ปรับปรงุกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ให้อยู่ในรูปของ
คณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ทั้งภายในและภายนอกหลกัสูตร 

  2. ควรกำหนดแผนการบรูณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบรกิารทาง
วิชาการ และการทำนบุำรงุศิลปและวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 6 (สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู)้:  
 จุดเด่น: - 

 จุดท่ีควรพัฒนา: 1. สำรวจอัตราส่วนที่สะท้อนถึงความเพียงพอและเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (ภายในหลักสูตร) พร้อมทั้งจัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอเหมาะสมกับ
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

  2. สำรวจความพงึพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ภายใน
หลักสูตร) เป็นประจำทกุปี และปรบัปรุงตามข้อร้องเรียนทีเ่หมาะสม 
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การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1. รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง 
2. อ.สุวิมล 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. อ.วุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรอื
ประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,ปเอก) ผลงาน
ของนักศึกษาและผู้สำเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ไดร้ับ 
การตีพิมพ์และหรือเผยแพร ่

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนกัศึกษา 
ตังบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 

4 อาจารย์  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย ์

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

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2563 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

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

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี
เริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
2556 - - - - - - - - 
2557 - - - - - - - - 
2558 - - - - - - - - 
2559 - - - - - - - - 
2560 - - - - - - - - 
2561 - - - - - - - - 
2562 - - - - - - - - 
2563 - - - - - - - 39 
รวม        39 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
จำนวนนิสิต

ท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ียังไม่
สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ
อัตราการ

คงอยู่ 
2559 2560 2561 2562 2563 

2559 - - - - - - - - - - 
2560 - - - - - - - - - - 
2561 - - - - - - - - - - 
2562 - - - - - - - - - - 
2563 39 - - - - - - 39 - 100% 
รวม 39 - - - - - - 39 - 100% 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู ้ใช้บัณฑิต/ผู ้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ที่สำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2563 ยังไม่มีนิสิตสำเร็จการศึกษา 

ลำดับท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม N/A N/A N/A 
  (2)ด้านความรู้ N/A N/A N/A 
  (3)ด้านทักษะทางปัญญา N/A N/A N/A 
  (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล N/A N/A N/A 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ N/A N/A N/A 
  (6)ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) N/A N/A N/A 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) N/A N/A N/A 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) N/A 

3 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (คน) 

N/A 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 
20) 

N/A 

 
สรุปผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน ร้อยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด N/A N/A 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ N/A N/A 
จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไม่นับรวมผูป้ระกอบอาชีพอสิระ) 

N/A N/A 

- ตรงสาขาทีเ่รียน N/A N/A 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน N/A N/A 
จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ N/A N/A 
จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา N/A N/A 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ N/A N/A 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท N/A N/A 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร N/A N/A 
รายได้เฉลี่ยของนิสิตทีส่ำเร็จการศึกษา (จำนวนเงินเฉลี่ย) N/A N/A 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี N/A N/A 
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ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2563 (3.1-05) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

เทอม 1 เทอม 2 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

3.75 3.88 

3.1.1.2เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะ
อ่ืน ฯลฯ 

3.63 3.75 

3.1.1.3เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

3.75 3.85 

3.1.1.4นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.75 3.88 

รวมผลการประเมิน 3.72 3.84 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนสิติ ปีการศึกษา 2563 (3.1-05) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

1 2 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

3.67 3.79 

3.1.1.2เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะ
อ่ืน ฯลฯ 

 
3.64 

 
3.72 

3.1.1.3เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือก
มีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

3.82 3.87 

3.1.1.4นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษา ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

 
3.87 3.90 

รวมผลการประเมิน 3.75 3.82 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศกึษา ปีการศกึษา 2563 (3.1-10) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

เทอม1 เทอม2 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.1ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

3.75 3.88 

3.1.2.2มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้
ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

3.63 3.75 

3.1.2.3มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนมี 

3.64 3.75 

3.1.2.4การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

3.75 3.88 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่างๆ ใน
การเรียน 

3.75 3.88 

3.1.2.6หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้
อย่างเหมาะสม 

3.64 3.75 

รวมผลการประเมิน 3.69 3.82 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 (3.1-10) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

เทอม1 เทอม2 
3.1.2 การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.1ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

3.67 3.79 

3.1.2.2มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้
ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

3.64 3.72 

3.1.2.3มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนมี 

3.79 3.87 

3.1.2.4การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

3.85 3.87 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่างๆ ใน
การเรียน 

3.72 3.85 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

เทอม1 เทอม2 
3.1.2 การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.6หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้
อย่างเหมาะสม 

3.85 3.87 

รวมผลการประเมิน 3.75 3.82 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนสิิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษาปีการศึกษา 2563 ด้านการรับนิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 2563 

เทอม1 เทอม2 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

3.72 3.75 3.84 3.82 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1.ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

3.69 3.75 3.82 3.82 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.70 3.75 3.83 3.82 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาปีการศึกษา 2563 ในส่วนของอาจารย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ   3.84 ในส่วนของนิสิต มีค่าเฉลี่ยเเท่า
กับ 3.82  โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.83 คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้จากปีการศึกษา 2563 เทอม 1 มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงาน
กระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ของปีการศึกษา 2563 เทอม 2  และนำผล
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิต
การอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา ได้อย่างเหมาะสม โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1.หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนในเรื่องมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การ
ปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรต้องมีการจัดกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาโดยจัดปฐมนิเทศให้มีความครอบคุมกับนิสิตและระยะเวลาที่จัดให้มันเหมาะสม 

2.หลักสูตรมีการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆแนะนำนิสิตด้านการเรียน การการเขียนข้อสอบ และ
กิจกรรมปรับพื้นฐานพื้นฐาน และวิธีการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศในการเรียน 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นิสิต (เฉพาะปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา

2563 
เทอม1 เทอม2 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 3.63 3.75 
    1.2นิสิตได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

3.75 3.88 

    1.3การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 3.63 3.75 
    1.4อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อช่วยให้
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

3.75 3.88 

    1.5อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อ่ืนๆ 
แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

3.75 3.88 

รวมผลการประเมิน 3.70 3.82 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
(เฉพาะปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา

2563 
เทอม1 เทอม2 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 3.67 3.79 
    1.2นิสิตได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

3.77 3.85 

    1.3การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 3.72 3.82 
    1.4อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อช่วยให้
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

3.74 3.85 

    1.5อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อ่ืนๆ 
แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

3.79 3.87 

รวมผลการประเมิน 3.74 3.84 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 
เทอม1 เทอม2 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3.61 3.52 

3.2.2อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต 3.52 3.70 

3.2.3การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 3.54 3.70 
3.2.4การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

3.51 3.50 

    3.2.5อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ
ด้านอ่ืนๆ 

3.58 3.80 

3.2.6การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน 
หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

3.61 3.90 

3.2.7ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 3.54 3.70 
    
 3.2.8การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษาการทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

3.54 3.80 

รวมผลการประเมิน 3.56 3.70 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 
2561 2563 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 3.65 3.72 

3.2.2อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต 3.64 3.70 

3.2.3การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 3.64 3.67 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 
2561 2563 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.4การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 3.6 3.65 
    3.2.5อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือ
ด้านอ่ืนๆ 3.58 3.80 
3.2.6การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน 
หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 3.61 3.80 

3.2.7ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 3.54 3.77 
    3.2.8การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษาการทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 3.54 3.60 

รวมผลการประเมิน 3.60 3.71 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2563 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

เทอม1 เทอม2 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.71 3.55 
3.2.2บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

3.75 3.70 

3.2.3การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 3.57 3.70 
3.2.4การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็น
พลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

3.44 3.54 

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

3.57 3.80 

3.2.6การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.60 3.90 

3.2.7การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.51 3.80 
3.2.8หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนาให้ได้
สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.58 3.90 

3.2.9การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors ที่มา
ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

3.57 3.70 

รวมผลการประเมิน 3.60 3.72 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2563 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

เทอม1 เทอม2 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.52 3.57 
3.2.2บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

3.75 3.76 

3.2.3การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 3.57 3.70 
3.2.4การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็น
พลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

3.54 3.58 

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

3.57 3.80 

3.2.6การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.60 3.80 

3.2.7การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.51 3.75 
3.2.8หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนาให้ได้
สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.58 3.77 

3.2.9การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors ที่มา
ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

3.57 3.65 

รวมผลการประเมิน 3.58 3.71 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์นสิิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบณัฑิตศึกษาและต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 
2563 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและดา้นการ
เสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายด้าน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 2563 
เทอม 1 เทอม 2 

อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

 
 

3.56 

 
 

3.61 

 
 

3.70 

 
 

3.80 
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3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต) 

 
3.60 

 
3.58 

 
3.72 

 
3.71 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.58 3.60 3.71 3.76 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต

ปริญญาตรี ในปีการศึกษา2563 
มีคา่เฉลี่ยของอาจารย์เท่ากับ   3.65 ของนิสิต เท่ากับ 3.68 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่  3.67    คะแนน และมี

ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ...3.50....คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้จากปีการศึกษา 2563 เทอม 1 มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงาน
ด้านการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผล
การเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) ของปีการศึกษา 2563 เทอม 2 และนำผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงเรื ่อง การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็ งจุดอ่อน) โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังนี้ 

1. หลักสูตรได้ประชุมและวางแผนตอนต้นปีการศึกษาเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำรายวิชา ได้สำรวจแผนการเรียน ผลการเรียน ของนิสิตทุกชั้นปีที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตช้ันปีสุดท้ายหรือนิสิตกลุ่มที่เทียบโอนรายวิชาที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา ว่ามีรายวิชา
ใดที่ยังติดปัญหา หากเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้อย่างทันเวลาหากต้องมีการเพิ่มถอนรายวิชาหรือลงวิชาเพิ่มเติม 

2. หลักสูตรได้มีการพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำรายวิชาเพื่อให้อาจารย์นั้นได้ติดต่อกับ
นิสิตเพื่อสอบถามปัญหาการเรียนว่านิสิตที่ท่านดูและอยู่นั้นเป็นอย่างไร  

3.หลักสูตรได้เพิ่มช่องทางให้อาจารย์ได้พูดคุยกับนิสิตและสามารถสนทนาสื่อสารกันได้ในระหว่างเรยีน 
และตารางเวลาแชทรูม  

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้าน การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออ่น) 
ได้อย่างเหมาะสมโดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1.อาจารย์ประจำรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาต่างก็ชอบระบบของการเรียนและแชทรูม เพราะสามารถ
ทำให้อาจารย์สามารถมองเห็นหน้านิสิตและได้ทำการพูดคุยกันสอบถามปัญหาต่างได้อย่างดี และสามารถจัดเก็บ
ข้อมูลของนิสิตได้ทำให้อาจารย์มีความพึงพอใจมากขึ้น 

2.นิสิตเองก็มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น เพราะสามารถสื่อสารกับอาจารย์ได้ มองเห็นหน้า
อาจารย์ได้ ทำให้เกิดความคุ้นเคยและสามารถปรึกษาอาจารย์ผู้สอนได้ตลอดเวลาที่สอนหรือนอกเวลางานทำให้
นิสิตมีความพึงพอใจที่ดีข้ึน 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 
2563 

24 

 

ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ผลการดำเนินงาน 
อัตราการคงอยู ่
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี

เริ่มใช้หลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
2556 - - - - - - - - 
2557 - - - - - - - - 
2558 - - - - - - - - 
2559 - - - - - - - - 
2560 - - - - - - - - 
2561 - - - - - - - - 
2562 - - - - - - - - 
2563 - - - - - - - 39 
รวม - - - - - - - 39 

 
อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จำนวนนิสิตต้นปีการศึกษา จำนวนนิสิตสิ้นสุดปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ) จำนวนท่ีหายไป 
2557     
2558     
2559     
2560     
2561     
2562     
2563 39 38 98.28 1 
รวม     
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจรย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา

2563 
เทอม1 เทอม2 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.68 3.79 
    1.2ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.77 3.81 
    1.3ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.76 3.78 
    1.4คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.75 3.77 
    1.5วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.63 3.70 
    1.6ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.75 3.80 

รวมผลการประเมิน 3.72 3.78 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา

2563 
เทอม1 เทอม2 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.65 3.75 
    1.2ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.70 3.76 
    1.3ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.57 3.68 
    1.4คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.57 3.68 
    1.5วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.53 3.63 
    1.6ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.65 3.75 

รวมผลการประเมิน 3.60 3.70 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรยีนของนิสติ ปีการศึกษา 2563 
ด้านผลท่ีเกิดกบันิสิต 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

เทอม1 เทอม2 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 3.74 3.78 
    3.3.2มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 3.65 3.72 
    3.3.3ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 3.64 3.68 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

เทอม1 เทอม2 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.4นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

3.85 3.87 

    3.3.5มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.76 3.78 
    3.3.6ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.78 3.82 
    3.3.7ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.72 3.74 
    3.3.8คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.74 3.78 
    3.3.9วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.54 3.65 
    3.3.10ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.74 3.78 

รวมผลการประเมิน 3.72 3.76 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเรจ็การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสติ ปีการศกึษา 2563 
ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 
เทอม1 เทอม2 

3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 3.72 3.74 
    3.3.2มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 3.62 3.68 
    3.3.3ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 3.67 3.75 
    3.3.4นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

3.80 3.84 

    3.3.5มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.74 3.76 
    3.3.6ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.72 3.76 
    3.3.7ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.68 3.72 
    3.3.8คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.72 3.76 
    3.3.9วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.50 3.60 
    3.3.10ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.72 3.76 

รวมผลการประเมิน 3.68 3.74 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง
ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องวิธีการ
จัดการข้อร้องเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจ
และผลการจัดการขอ้ร้องเรียนของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสงูสดุในเรื่องนิสติมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากระบวนการวิจัยของตนเอง  
เท่ากับ 3.86 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องวิธีการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60คะแนน 

โดยหลกัสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรือ่ง วิธีการจัดการข้อ
ร้องเรียน และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรงุเรื่อง วิธีการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี ้ 

1. เร่งดำเนินการในเรื่องวิธีการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 คณะไดเ้พิ่มช่องทางในการจัด
ข้อร้องเรียนให้มากขึ้น  

2. นำปัญหาของนสิิตทีส่่งเข้ามาในแต่ละช่องทางเข้าสู่วาระการประชุมในทุกครั้ง  
ทั้งนี้สามารถพัฒนาการกระบวนการวิธีการจัดการข้อร้องเรียน การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผล

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตในประเด็นวิธีการจัดการข้อร้องเรียน ซึ่งมีผลมาจากการผ่านตรวจประเมินสถาบัน
จากสัตวแพทยสภาโดยมีผลการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้  

1.ในปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมีช่องทางในการจัดข้อร้องเรียนให้มากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 
เทอม1 เทอม2 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร(ระบบการรับอาจารย์ใหม่) (IQA 4.1ความ 
คิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.1การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 3.80 3.80 

4.1.2การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  3.60 3.40 
4.1.3มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตร
สามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.40 3.60 

4.1.4อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจำนวนที่
ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

3.40 3.60 

รวมผลการประเมิน 3.55 3.60 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 
ด้านระบบการบริหารอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

เทอม1 เทอม2 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

2.60 2.80 

4.1.2.2ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาว
ด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

3.60 3.40 

4.1.2.3ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่
กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

3.80 3.60 

4.1.2.4ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็น
ระบบ 

3.60 3.60 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

เทอม1 เทอม2 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.2.5มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ขาดแคลน 
กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื ่อให้มีอาจารย์คงอยู่  และมีแผนบริหารความเสี ่ยง ด้าน
จรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

3.60 4.00 

4.1.2.6การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 3.60 4.00 
4.1.2.7การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 3.40 4.00 
4.1.2.8ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 3.60 3.60 
4.1.2.9ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 3.80 3.60 
4.1.2.10ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 3.40 3.80 
4.1.2.11ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 3.20 3.60 

รวมผลการประเมิน 3.47 3.64 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 
เทอม1 เทอม2 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการ
รับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.3.1การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 4.00 4.00 
4.1.3.2การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

3.20 3.40 

4.1.3.3การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.80 4.00 

4.1.3.4การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 3.80 3.80 
4.1.3.5การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 2.80 3.00 
4.1.3.6การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 

3.60 3.60 

4.1.3.7อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที ่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

3.60 3.60 

4.1.3.8ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

3.60 3.80 

รวมผลการประเมิน 3.55 3.65 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตรปีการศึกษา 2563 
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายด้าน 
ปีการศึกษา 2563 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
เทอม1 เทอม2 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่) 3.60 4.00 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 3.80 3.80 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 3.60 3.80 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.67 3.87 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในปี 2563 ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ.....4.00.......คะแนน และมีค่าเฉลีย่ต่ำสุด
ในเรื่องการส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ...2.90.....คะแนน  

โดยหลักสูตรนำผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเรื่องด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่
นิสิตปริญญาตรีความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำ
หลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาในปี
การศึกษา 2564 

ด้านการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่ากับ  3.80  ด้านระบบการบริหารอาจารย์ เท่ากับ 
3.80  และด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  3.70   โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่  3.77    คะแนน และมีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดในเรื่องการการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ  มีศักยภาพที่
สูงข้ึนเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ...2.70....คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้จากปีการศึกษา 2563 มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานด้านการ
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานและ  มีศักยภาพที่สูงข้ึนเพื่อส่งผลตอ่
คุณภาพของบัณฑิต ของปีการศึกษา 2564 และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื ่อง  การจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ  มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพ
ของบัณฑิต โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1.ส่งเสริมใหอ้าจารย์ทำงานวิจัยมากขึ้น และขอตำแหนง่ทางวิชาการ 
2.ส่งเสริมใหอ้าจารย์มีการพัฒนา และนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอน 
3.ส่งเสริมใหอ้าจาย์ได้มีการอบรมสัมมนาต่างเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ,

ด้านระบบการบริหารอาจารย์ และด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในประเด็น.การจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ  มีศักยภาพที่สูงข้ึนเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิตโดยมี
ผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1.มีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้อาจารย์ได้มีการพฒันาตนเองในด้านการวิจัย  
2.มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสังคมศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาศักยภาพของ

ตนเอง ในการ 
3.มีการจัดกิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาสื ่อสารเรียนการสอน และระบบการเรียนการสอนในระบบ

ออนไลน์รูปแบบใหม่  
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน ......5...... คน มีวุฒิปริญญา
โทจำนวน .........4..... คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน.........1.... คน  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน .....1..... คน
และมีผลงานวิชาการของอาจารย์ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS จำนวน ...10.... เรื่อง 
(ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก (หลักสูตรระดบัปริญญาตรี) 

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน - 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 4 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 1 

รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 

ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ - 

ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 90 

ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 10 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
1 

X 100 =.........20.............. 
5 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
20 

X 5 = .......5...... 
20 

การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 √ 5 ร้อยละ 20 
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(ตัวบ่งชี้ 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ(หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย์ คน - 
รองศาสตราจารย์ คน - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน 4 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 5 
รวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) ร้อยละ 10 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 90 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
1 

X 100 =.........20........ 
5 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
20 

X 5 =.......1.6....... 
60 

การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 20 √ 1.6 ร้อยละ 60 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม มคอ. 2 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกลุ (2563) 
1 พลโทรณชัย บำเพ็ญอยู ่ พลโทรณชัย บำเพ็ญอยู ่
2 สำเนียง สุตระ สำเนียง สุตระ 
3 กฤษณ์ มาไพศาลทรัพย ์ กฤษณ์ มาไพศาลทรัพย ์
4 ดร.ประธาน รุ่งทนตก์ิจ ดร.ประธาน รุ่งทนตก์ิจ 
5 ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการบรหิารหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
ด้านการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา2563 

เทอม1 เทอม1 
ด้านการบริหารหลักสูตร (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
1.1การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อม 
และสำเร็จการศึกษา 

3.60 3.80 

1.2ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 3.20 3.20 
1.3กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานิสิตให้เรียนรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

3.60 3.60 

1.4อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม 3.40 3.60 
1.5การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเน่ือง เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้และสามารถ
ต่อยอดความรู้อย่างมีระบบ 

3.40 3.60 

1.6ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 3.40 3.60 
1.7การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 3.60 3.60 
1.8อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

3.60 3.60 

1.9การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการ
สอนของอาจารย์ 

3.80 3.80 

1.10อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 3.60 3.80 
1.11 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 3.80 3.80 
1.12บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้างวัฒนธรรมการ
อยู่ร่วมกัน 

4.00 4.20 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 3.80 4.00 
1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 3.40 3.40 

รวมผลการประเมิน 3.59 3.69 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 
ด้านผลท่ีเกิดกับอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา2563 

เทอม1 เทอม2 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและความพึงพอใจของอาจารย์ 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.3.1อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.80 3.80 

4.3.2ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 3.40 3.60 

4.3.3จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 3.00 3.00 
4.3.4อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 

3.60 3.80 

รวมผลการประเมิน 3.45 3.55 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในปี 2563 ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง บรรยาศการทำงานของ
หลักสูตรที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันค่าเฉลี่ยเท่ากับ.....4.1.......คะแนน 
และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ...3.00.....คะแนน  

โดยหลักสูตรนำผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเรื่องในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและ
กระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ ในปีการศึกษา 2563 มา
ปรับปรุงและพัฒนา  

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ได้จากปีการศึกษา 2563 ในเรื ่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและ
กระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ...
3.50..คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
หลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 คะแนน ของปีการศึกษา 2563 และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง 
การการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ   มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อ
ส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1.จัดหาอาจารย์ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนในระบบออนไลน์รูปแบบใหม ่
2.ส่งเสริมใหอ้าจารย์มีการพัฒนา และนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอน 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1.ในปีการศึกษา 2564 มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจำหลกัสูตรใหเ้พียงพอสอดคล้อง

และเหมาะสมการจัดการเรียนการสอน  
2.มีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อให้อาจารย์ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
3.มีการจัดกิจกรรมอบรมด้านการพัฒนาสื่อสารเรียนการสอน และระบบการเรียนการสอนในระบบ

ออนไลน์รูปแบบใหม่  
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ตัวบ่งชี้5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความกา้วหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ ปีการศึกษา 2563 
ด้านสาระของรายวิชาในหลกัสูตรเฉพาะระดับปริญญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

เทอม1 เทอม2 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร(IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.1.1หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสใน
การพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.40 3.60 

5.1.2เน้ือหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการ
เปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

3.80 3.80 

5.1.3หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3.60 3.60 

5.1.4คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเน้ือหา
ที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ ่งที ่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่ เป็น
จุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้ 

4.00 4.00 

5.1.5เนื้อหาที ่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

3.60 3.60 

5.1.6ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 

3.80 3.80 

5.1.7การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา
ครบถ้วน 

3.00 3.20 

5.1.8การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการ
เรียนวิชาต่อยอด 

3.20 3.40 

5.1.9การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลาที่
กำหนดในหลักสูตร 

3.60 3.60 

5.1.10การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

3.80 3.80 

5.1.11การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิส ิตท ี ่เร ียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมาย
การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.00 4.00 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)   
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

เทอม1 เทอม2 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร(IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.1.12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของ
สาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนิสิตออกสู่
โลกแห่งการดำรงชีวิต 

3.40 3.40 

5.1.13หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมี
การเรียนในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

3.80 3.80 

รวมผลการประเมิน 3.62 3.66 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความกา้วหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ ปีการศึกษา 2563 
ด้านสาระของรายวิชาในหลกัสูตรเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

เทอม1 เทอม2 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร(IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.1.1หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสใน
การพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.20 3.40 

5.1.2เน้ือหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการ
เปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

3.40 3.40 

5.1.3หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3.60 3.60 

5.1.4คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเน้ือหาที่
ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มี
ความต่อเน่ืองเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

3.40 3.60 

5.1.5เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเน่ืองสัมพันธ์
กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

3.20 3.20 

5.1.6ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู ้ที่กำหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 

3.00 3.00 

5.1.7การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื ้อหาที ่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา
ครบถ้วน 

3.20 3.40 

5.1.8การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการ
เรียนวิชาต่อยอด 

3.40 3.60 

5.1.9การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลาที่
กำหนดในหลักสูตร 

3.60 3.60 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

เทอม1 เทอม2 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร(IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.1.10การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

3.80 3.80 

5.1.11การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษา
ปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ 
วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.20 3.40 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)     
5.1.12เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มี
จุดเน้น 

3.20 3.40 

5.1.13การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วม
สมัย/สนองความต้องการของสังคม 

3.20 3.40 

5.1.14หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที ่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
หลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

3.80 3.80 

5.1.15หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให ้องค์
ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 

3.80 3.80 

รวมผลการประเมิน 3.40 3.48 

 
จากผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆในปีการศึกษา  2563 มีค่าระดับคะเนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.45 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กาหนด
ในรายวิชาและหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการเรียนรู้ของผู้เรียนตรง
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตรโดยนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง โดย คณะฯ ได้
ดำเนินการวิพากษ์ข้อสอบตลอดจนเพิ่มวิธีวัดและประเมินผลให้หลากหลายเพิ่มข้ึน เพื่อที่จะผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร เช่น ข้อสอบอัตนัย สอบปากเปล่า สอบปฏิบัติ 
การสังเกตุพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในห้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และงานมอบหมาย  
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ตัวบ่งชี้5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการกำหนดผูส้อน/ ฯลฯ ปีการศึกษา 2563 
ด้านการวางระบบผูส้อน เฉพาะระดบัปริญญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 2563 

เทอม1 เทอม2 
5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน(IQA 5.2.1ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
5.2.1ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่สอน 
(คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

3.80 3.80 

5.2.2หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้มีโอกาส
ได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละ
หลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

4.00 4.20 

5.2.3มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัย
ในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

3.60 3.60 

5.2.4การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุก
รายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

3.00 3.20 

5.2.5นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์
ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่
ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

3.60 3.80 

5.2.6หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และการ
ปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

3.40 3.60 

รวมผลการประเมิน 3.57 3.70 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตรปีการศึกษา 2563 
ด้านการบวนการเรยีนการสอน เฉพาะระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา2563 

เทอม1 เทอม2 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.2.1การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 3.60 3.60 

5.2.2การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.00 3.60 
5.2.3การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู ้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 3.80 3.80 
5.2.4การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต   (เช่น ความรู ้พื ้นฐานที่
จำเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 3.40 3.60 
5.2.5การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การ
เรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 3.20 3.20 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา2563 

เทอม1 เทอม2 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.2.6การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะ
การสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลาย
ช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู ้ด ้วยเทคโนโลยีสื ่อสาร ( เครือข่ายทางสังคม online 
learning) 4.00 3.80 
5.2.7การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหา
งานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 3.80 3.80 
5.2.8การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู ้จากผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก /ผู ้ประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 4.00 4.00 

5.2.9มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3.60 3.80 
5.2.10การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการ
ทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 3.80 3.80 
5.2.11มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์ 3.60 3.60 
5.2.12อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน
สาขา/หลักสูตร 3.80 3.80 

5.2.13การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 3.60 3.80 

ปริญญาตรี )มเติมประเด็นเพิ่ (    
5.2.14การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนและ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 3.80 3.80 

5.2.15การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 3.60 3.60 
5.2.16การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและ
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 3.80 3.80 
5.2.17การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสน
ใน (ถ้ามี) 3.60 3.80 
5.2.18ระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่
ปรึกษา (ถ้ามี) 3.40 3.60 

5.2.19มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นิสิตเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 3.80 3.80 
5.2.20มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 3.80 3.80 

รวมผลการประเมิน 3.70 3.72 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 
ปีการศึกษา 2563 

รายด้าน 
ปีการศึกษา2563 

เทอม 1 เทอม 2 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 

5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน 3.40 3.80 

5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 3.80 3.80 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.60 3.80 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเรื่องกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนปกติ/ออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 คะแนน เนื่องมาจากในภาคการศึกษา 2563 มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ การ
จัดการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนออนไลน์ เพื ่อเพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู้/การทำงาน/การประกอบนั้น อาจจะไม่มีความน่าสนใจหรือเป็นกิจกรรมที่ไม่มีความดึงดูด
แก่ผู้เรียนเพียงพอ ตลอดจนรูปแบบการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ยังไม่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนิสิตได้ฝึกปฏิบัติได้โดยตรง 

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียน ออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/การทำงาน/
การประกอบอาชีพและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรงุเรือ่งการจดัหากิจกรรมในรูปแบบทีเ่หมาะสมเพิม่ข้ึน 
โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. วางแผนเนื้อหา (Content) และออกแบบวิธีการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้
การเรียนการสอนบรรลตุามวัตถุประสงค์ เนื้อหาควรมีการออกแบบโครงสรา้งตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา เพื่อให้
ผู้เรียนศึกษาทำความเข้าใจได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม รวมทั้งควรมีการจัดลำดับข้อมูล หัวข้อย่อยต่างๆให้มีการ
เช่ือมโยงกันระหว่างเนื้อหากับกิจกรรม และเนื้อหาในบทเรียนสามารถที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ได้ภายหลังจากการเรียนออนไลน์ 
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ โดยทำให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันและกันได้ โดยผู้สอนสามารถออกแบบเนื้อหา กิจกรรมการเรียนแบบทดสอบ ช่องทางมอบหมายงาน
และการส่งงาน นอกจากนั้นยังสามารถสร้างห้องสนทนาสำหรับการตอบโต้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเพื่อไวต้อบ
คำถามและข้อสงสัยได้ทันที 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ ปีการศึกษา 2563 
ด้านการประเมนิผู้เรียนเฉพาะระดับปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา2563 
เทอม1 เทอม2 

5.3ด้านการประเมินผู้เรียน(IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.1การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 3.40 3.80 
    5.3.2น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

3.20 3.60 

    5.3.3การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า 
การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

3.40 3.80 

    5.3.4การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

3.00 3.00 

    5.3.5การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
นิสิต (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบ
หรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

3.40 3.80 

    5.3.6การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

3.60 4.00 

    5.3.7การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของ
นิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

3.20 3.60 

    5.3.8การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 3.80 4.20 
    5.3.9การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

3.60 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.40 3.76 

 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 
2563 

42 

 

ผลประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์ในเรือ่งกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง  

- การกำกบัให้มกีารพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้  
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.00 คะแนน 
หลกัสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรบัปรงุและวางแผนการดำเนนิงานในเรื่องการกำกบัใหม้ีการพัฒนาและ

ตรวจสอบเครื่องมือประเมินนสิิตทีเ่หมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ และเรื่องการตัดเกรดและแจง้ให้นสิิตรบัรู้ชัดเจน 
(กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมลู
หลกัฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนิสิต
และลักษณะของรายวิชา) โดยมีวิธีการดำเนินงานดงันี ้

1. มีการประชุมวางแผนการดำเนินงานในการกำกับให้มกีารพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนสิิตที่
เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้โดย คณะฯ ได้ดำเนนิการวิพากษ์ข้อสอบตลอดจนเพิ่มวิธีวัดและประเมินผล
ให้หลากหลายเพิ่มข้ึน เพื่อทีจ่ะไดเ้ครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้มากทีสุ่ด เช่น 
ข้อสอบอัตนัย สอบปากเปล่า สอบปฏิบัต ิการสังเกตุพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในห้องเรียน การแสดงความคิดเห็น 
และงานมอบหมาย 
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ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ผลการดำเนินงาน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1)อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน .....2.... ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการ
ประชุม.........2.... ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 
ร้อยละ 

1. อ.พลโทรณชัย บําเพ็ญอยู่ 
2. อ.สําเนียง สุตระ 
3. อ.กฤษณ มาไพศาลทรัพย  
4. ดร.ประธาน รุงทนตกิจ  
5. ผศ.สุชาติ เอ้ือไตรรัตน 
 

1 (17 /10 / 63) …5…… คน 100 
2 (12 /12 / 63) …5…… คน 100 
3 (13 /02 / 64) …5…… คน 100 
4 (13 /03 / 64) …5…… คน 100 
5 (10 /04 / 64) …5…… คน 100 
6 (08 /05 / 64) …5…… คน 100 
7 (12 /06 / 64) …5…… คน 100 
   

เฉลี่ยร้อยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน 
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 1 (1.1-
1.3)   

2)มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
หลักสูตรใหม่ 
 หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2563 โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ…….. (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอนุมัติหลักสูตรใน
การประชุมครั้งที่ …../25…. และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
รับทราบและการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่  ….เดือน………………ปี พ.ศ. 25…… 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- เล่มหลักสูตรที่มี 
การประทับตรายาง
จาก สกอ. 
- หนังสือรับรอง
จากสภาวิชาชีพ(ถ้า
มี) 

3)มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน.....44....วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง....42....วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 3 (3.1)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

2.1 ในสังกัดคณะ........วิชา  
2.2 นอกสังกัดคณะ....2...วิชา   
ตามหลักฐานการการส่งมคอ.3 และ มคอ.4ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 3.1  
 
 
 
4)จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนและจัดทำมคอ.5 - 6 
จำนวน ........44........ วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง .42...วิชา 
2.  หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
 2.1 ในสังกัดคณะ........วิชา  
 2.2 นอกสังกัดคณะ..2...วิชา   
 ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดทุกชั้นปี และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 4 (4.1)   

5)จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษาปีการศึกษา ....2563.... หลักสูตร..วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต.......สาขาวิชา...วิศวกรรมสำรวจ
..........มีการจัดทำมคอ.7  ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 5 (5.1)   

6)มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่า
นิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2  โดยมี
รายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวน
ทั้งสิ้น....6.....วิชา จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2563 จำนวน......12.... วิชา คิดเป็น
ร้อยละ.....50........(อย่างน้อยร้อยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้(ตาม
แบบฟอร์ม 5.4.6) 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 6 
(5.4.6)   

7)มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1. ปีการศึกษา...........2563........................หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการ
สอนและวิธ ีการประเม ิน รายวิชาที ่ม ี  การปร ับปร ุงC-Mapping (Curriculum Mapping)ตาม
ข้อเสนอแนะใน มคอ.7 ในปีการศึกษา...........2563.......................... 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน 
มคอ.5 และ มคอ.6 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 7 
(5.4.7)   

8)อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา .....2563...... หลักสูตร.....วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต...... สาขาวิชา....วิศวกรรมสำรวจ...มี
การรับอาจารย์ใหม่ โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ตามกรอบอัตรากำลัง
ของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารย์ใหม่ มีจำนวน.......5.......คน และอาจารย์ใหม่ได้เข้ารับ การปฐมนิเทศ
และการแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้มีการจัด
ให้มีอาจารย์  พี่เลี้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหน้าที่
ด้านการสอนของอาจารย์ใหม่หลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 8 
(5.4.8.1-5.4.8.2)   

9)อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอนจำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา..........5.........คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/

ปี 
จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
การเรียนการสอน 

1 อ.พลโทรณชัย 
บําเพ็ญอยู่ 

โครงการอบรมให้
ความรู้The operation of 
GNSS RTN Network 

27-30 
เมษายน 
พ.ศ.2564 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

เร่ืองการใช้เครื่องมือ 
GNSS RTN 
Network 

2 อ.สําเนียง สุตระ โครงการอบรมให้
ความรู้The operation of 
GNSS RTN Network 

27-30 
เมษายน 
พ.ศ.2564 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

เร่ืองการใช้เครื่องมือ 

GNSS RTN 
Network 

3 อ.กฤษณ มาไพศาล
ทรัพย 

โครงการอบรมให้
ความรู้The operation of 
GNSS RTN Network 

27-30 
เมษายน 
พ.ศ.2564 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

เร่ืองการใช้เครื่องมือ 

GNSS RTN 
Network 

4 ดร.ประธาน รุงทนต
กิจ 

โครงการอบรมให้
ความรู้The operation of 
GNSS RTN Network 

27-30 
เมษายน 
พ.ศ.2564 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

เร่ืองการใช้เครื่องมือ 

GNSS RTN 
Network 

5 ผศ.สุชาติ เอ้ือไตร
รัตน 

โครงการอบรมให้
ความรู้The operation of 
GNSS RTN Network 

27-30 
เมษายน 
พ.ศ.2564 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

เร่ืองการใช้เครื่องมือ 

GNSS RTN 
Network 

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา

.....5........คน 
จำนวนอาจารย์ประจำ 
รวม.........8........คน 

 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 9 
(5.4.9)   

10)จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
(ถ้ามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร)จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ได้รับการพัฒนา.........1..........คน  คิดเป็นร้อยละ....100......(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี) 
2. มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
ปฏิบัติงาน 

1 น.ส.พัชรา ศรีเงินงาม   อบรมการใช่ระบบ e-
office 

เดือนละ 1 
ครั้งทุกเดือน 

มหาวิทยาลั
ยเวสเทิร์น 

การจัดทาข้อมูล การ
บันทึกข้อมูล และการ
รับส่งข้อมูลโดยระบบ 
E-Office 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ด้รับการ

พัฒนา.....1.....คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม

......1......คน 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ10 
(5.4.10)   

11)ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ทั้งสิ้นจำนวน...0.... คน มีผู้ตอบแบบประเมิน

จำนวน...0..... คน คิดเป็นร้อยละ......-....... ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มีคะแนนความพึง
พอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ .....-...... เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม - - - - 
2 ด้านความรู ้ - - - - 
3 ด้านทักษะทางปัญญา - - - - 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
- - - - 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - - - 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ - - - - 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต  - - - 

 

√ - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้ 11 
(5.4.11)   

12)ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2562) ทั้งสิ้นจำนวน...
0..... คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน....0.... คน คิดเป็นร้อยละ.......-..... ได้คะแนนความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ .....-...... เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม - - - - 
2 ด้านความรู ้ - - - - 
3 ด้านทักษะทางปัญญา - - - - 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
- - - - 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- - - - 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ - - - - 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต  - - - 

 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ12 
(5.4.12)   

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 10 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 100 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีไม่ประเมินในปีนี้ - 

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดำเนินการผ่าน 10 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100 
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ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติต่อด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา2563 

เทอม1 เทอม2 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
1.1ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 3.80 4.20 
1.2ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/
หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 3.00 3.40 
1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 2.80 3.20 
1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดล้อม และทรพัยากรทีเ่อ้ือต่อการเรียนรูใ้ห้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 3.60 4.00 
1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 3.20 3.60 
1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 3.40 3.80 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 3.80 4.00 
1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสิต 3.40 3.80 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.60 4.00 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  3.60 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.42 3.82 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนนิงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ 
 ปีการศึกษา 2563 
ด้านสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้เฉพาะระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา2563 

เทอม1 เทอม2 
6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

6.1.1ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.40 3.80 

6.1.2จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 3.80 4.20 
6.1.3กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

3.40 3.80 

6.1.4การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 3.40 3.80 
6.1.5การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 3.40 3.80 
6.1.6การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้เพียงพอและทันสมัย 3.00 3.40 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา2563 

เทอม1 เทอม2 
6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

6.1.7สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 3.40 3.40 
6.1.8การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงาน
ร่วมกัน 

3.60 4.00 

6.1.9มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3.40 3.80 
6.1.10สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และ
นิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

3.00 3.40 

รวมผลการประเมิน 3.36 3.74 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสงูสุดในเรื่องจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการเตรียม
ความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/หอ้งบรรยาย) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิง่สนบัสนุนการ
เรียนรู้/ ฯลฯที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องสำหรบัการเรียนการสอนทางไกล 
ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมปีระสทิธิภาพ อาจารย์และนสิิตสามารถติดต่อสือ่สารได้ใกล้ชิด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ มี
เครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษาและ เรยีนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนสิิต
สามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรงุเรื่องระบบทีส่นับสนุนการเรียนการ
สอนในยุคออนไลน์ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี ้
 1.มีการพฒันาระบบการเรียนรู้แบบออนไลนท์ี่มปีระสิทธิภาพ เพื่อให้อาจารย์และนสิิตสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิดผ่านระบบ yealink meeting  
 2. พัฒนาห้องบรรยายออนไลน ์

ทั้งนี้สามารถพฒันาด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ในประเด็นระบบทีส่นับสนุนการเรียนการสอนในยุค
ออนไลน์ โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรปูธรรมดังนี ้

 1.ทำให้การพัฒนาระบบการเข้าเรียนผ่านอุปกรณ์ทีห่ลากหลายนอกเหนือจาก PCเพิ่มข้ึนผ่าน
ช่องทางระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทำให้นสิิตสามารถเข้าถึงสารสนเทศการสอนที่ทนัสมัยและเนื้อหาที่
ครอบคลมุของรายวิชาทีส่ะดวกและรวดเร็วมากขึ้น การติดต่ออาจารยผ์ู้สอนนอกเหนือจากระบบ Webboard, 
Chat, room และ FAQ ยงัจัดต้ังกลุม่แอปพลเิคชันไลน์ (Line) ของรายวิชาเพื่อให้คำปรึกษาและสอบถามระหว่าง
อาจารยผ์ู้สอนกับนสิิตอย่างทั่วถึง  
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รายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 

1. พลโทรณชัย บำเพ็ญอยู ่
2. สำเนียง สุตระ 
3. กฤษณ์ มาไพศาลทรัพย ์
4. ดร.ประธาน รุ่งทนต์กจิ 
5. ผศ.สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ 

 

  
  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 
2563 

51 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2560-2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2560 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

   ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    N/A 

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

  

 

N/A 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต    N/A 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา    3 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา    3 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา    2 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา    2.67 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์    3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์    5+1.67+5/3 
=3.89 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก    5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ    1.67 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร    5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติ่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์    2 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์    2.96 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร    3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน       3 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน    3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน    3.50 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    3 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้    3.08 

 


