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คำนำ 
 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้
กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรบญัชี
บัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ดร.วัลภา ศรีทองพมิพ ์    (ประธานกรรมการ) 

2) อาจารย์ธิดา จินดามณี    (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ    (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหนึ่งซึ่งดำเนินการ  ณ 
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 
ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั ้งสิ ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์  ได้รับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหมด 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   แต่ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้เปิด
ดำเนินการเรียนการสอนเพียง 5 สาขาวิชา โดยแบ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ป ีคณะบริหารธุรกิจได้มี
การปรับชื่อคณะด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยให้ปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะ
รัฐศาสตร์รวมกันและได้ปรับชื่อคณะเป็น” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7 /2551 วัน
อังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยต้องรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2550)   
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเม่ือวันที่ 29 กันยายน  
2551 อ้างถึงเอกสารที่ ศธ 0506(4) / 14511  ลงวันที่ 3 ตุลาคม  2551ในปีการศึกษา  2552 ทางคณะบริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบและการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2553  อ้างถึง
เอกสารที่ ศธ 0506(4) / 4096  ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 

โดยมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปกีารศึกษา 2563 จำนวน 5 คน จำแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 5 คน    
ทั้งน้ีหลักสูตรมีนิสิตจำนวน 204 คน นิ และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 28 คน 

ปณิธาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มุ่งมั่น ให้การศึกษาและพัฒนานิสิต เพี่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถ
และคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นบัณฑิตที่ดีและ
สามารถรับใช้สังคมได้ทุก ๆ ด้าน 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนและส่งเสริมการศึกษาทีมี่คุณภาพ สนองตอบความ
ต้องการด้านวิชาการแก่สังคม สร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกว้างไกลก้าวล้ำนำยุค
ควบคู่คุณธรรมร่วมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า 

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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หลักสูตรบัญชีบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปีการศึกษา 2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินงาน 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 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥3.51 223/46=4.85 4.85 4.85 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80 46/46x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.93 4.93 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.67 3.67 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 5 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 0+0+5/3 1.67 1.67 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 15 

0/5x100=0 
0/20x5=0 0 0 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 

0/5x100=0 
0/60x5=0 0 0 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ร้อยละ 15 1/5x100=20 
20/20x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 5 3 3 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 2.89 2.89 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  3 3 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 90 100 5 5 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.81 3.81 
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หลักสูตร บัญชีบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  ปีการศกึษา2563 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น  

1. อัตราร้อยละของการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ อว. กำหนดถึง

ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

2. บัณฑิตมีอัตราเงินเดือนแรกเข้าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต 
จุดเด่น  

1.  ในการเตรียมความพร้อมของบัณฑิตมีการวัดPretest-Posttest เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลของการ
จัดโครงการ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ควรดูความแตกต่างของกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่

ละช้ันปีของนิสิต และให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของแต่ละหลักสูตร 

2. การดูผลลัพธ์/ผลการดำเนินงานไม่ควรพิจารณาเฉพาะความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิต แต่ควร

พิจารณาวัตถุประสงค์ของตัวบ่งช้ีในเกณฑ์นั้นๆ ประกอบ 

3. อาจารย์ควรหาเวทีให้นิสิตได้มีโอกาสแข่งขันเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และ

ทักษะด้านอื่นๆ 

4. อาจารย์ควรนำข้อมูลการสำเร็จของนิสิตที่ไม่เป็นไปตามแผนมาวิเคราะห์สาเหตุเพื่อวางแผนการ

เตรียมความพร้อม และการพัฒนานิสิตในทักษะที่จำเป็นต่อการสำเร็จการศึกษาของนิสิต 

 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
ปีการศึกษา 2563 

7 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  ผลักดัน และส่งเสริมให้คณาจารย์ทุกท่านสามารถผลิตผลงานทางวิชาการ และตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่
ในฐาน TCI  

2. ควรกำหนดระยะเวลาในการติดตามแผนพัฒนาตนเองของคณาจารย์ เพื่อให้หลักสูตรสามารถช่วย
คณาจารย์ที่ยังไม่สามารถพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการได้ สามารถยื่นขอตำแหน่งได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ใน
แผนพัฒนาตนเอง 

3. ควรผลักดันให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้น และตรงสาขาที่เชี่ยวชาญของหลักสูตร
(บัญชี) 

4. ควรกำกับติดตามให้คณาจารย์มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองของหลักสูตรที่ได้วางไว้อย่าง
ต่อเนื่อง 

 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น  
 1. มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้ผลสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายภาคส่วน อาทิ 
ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้สอน และศิษย์เก่า มาประกอบในกระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการทบทวนกระบวนการวัด และประเมินผลชี้แจงแสดงสาเหตุของการที่นิสิตไม่สามารถจบได้
ตามแผนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร   
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดเด่น  

1.  มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบ Online ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
และสถานการณ์โควิด-19  
จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรมีการปรับแบบสอบถามสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบ
การใช้งาน Online ในการเร ียนการสอนเพื ่อนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน Online ให ้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรบัญชีบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น   
ระดับหลักสูตรมี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ดร.วัลลภา ศรีทองพิมพ ์
2. อ.ธิดา จินดามณี 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 
 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนกัศึกษา 
ตังบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 

4 อาจารย ์ 
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย ์

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

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 25623 

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 127 127 106 90 55 14 11 3 
2557 - 191 190 171 116 61 35 2 
2558 - - 77 77 47 18 16 4 
2559 - - - 87 83 43 20 6 
2560 - - - - 65 63 39 10 
2561 - - - - - 62 41 31 
2562 - - - - - - 73 79 
2563 - - - - - - - 69 
รวม 127 318 373 425 366 261 235 204 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
จำนวนนิสิต

ท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ียังไม่
สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ
อัตราการ

คงอยู่ 
2559 2560 2561 2562 2563 

2556 127 16 3 1 2 1 3 104 88.46 11.54 
2557 191 19 38 2 2 2 63 128 96.92 3.08 
2558 77  25 16 2 2 45 32 91.84 8.16 
2559 87   11 24 1 36 51 85.71 14.29 
2560 65    16 9 25 40 71.43 28.57 
2561 62     13 13 49 29.55 70.45 
2562 73      0 79 0.00 101.28 
2563 69      0 69 0.00 100.00 
รวม 751 35 66 30 46 28 205 552 27.08 72.92 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2563 คุณภาพของบัณฑิตปรญิญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2562   

ลำดับท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 217.0 46 4.65 
  (2)ด้านความรู้ 221.0 46 4.80 
  (3)ด้านทักษะทางปัญญา 227.0 46 4.93 
  (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 225.0 46 4.89 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 228.0 46 4.96 
  (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 223.0 46 4.85 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 223 46 4.85 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 46 

3 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(คน) 

46 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 
20) 

100 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จำนวน ร้อยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 46 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 46 100 
จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไม่นับรวมผูป้ระกอบอาชีพอสิระ) 

11 23.91 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 11 100 

- ไม่ตรงสาขาที่เรียน   

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 2 4.35 
จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา 33 71.74 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ -  
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท -  
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร -  
รายได้เฉลี่ยของนิสิตทีส่ำเร็จการศึกษา (จำนวนเงินเฉลี่ย) 16,285 - 
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 46 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

3.43 3.89 3.90 
 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู ้พื ้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.43 3.90 4.20 
 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

3.46 
 

3.80 3.84 
 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.51 
 

3.80 3.85 
 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความ
เข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อ
ผู้สมัคร) 

3.63 
 

3.90 3.95 
 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ส ูงกว่า
คุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา 
ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

3.73 
 

3.87 3.90 
 

รวมผลการประเมิน 3.53 3.88 3.92 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนสิติ ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

3.60 
 

3.55 
 

3.58 
 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู ้พื ้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.43 
 

3.57 
 

3.60 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

3.47 
 

3.54 
 

3.58 
 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.60 
 

3.61 
 

3.64 
 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความ
เข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อ
ผู้สมัคร) 

3.51 
 

3.65 
 

3.67 
 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ส ูงกว่า
คุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา 
ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

3.56 
 

3.60 
 

3.62 
 

รวมผลการประเมิน 3.53 3.58 3.60 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการ
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

3.63 3.85 4.00 
 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรม
ให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

3.73 
 

4.03 4.30 
 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนมี 

3.63 
 

4.01 3.90 
 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

3.73 
 

3.80 4.04 
 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่างๆ 
ในการเรียน 

3.63 3.97 4.00 
 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้
อย่างเหมาะสม 

3.72 
 

4.07 4.10 
 

รวมผลการประเมิน 3.68 4.00 4.02 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการ
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

3.60 
 

3.62 
 

3.63 
 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรม
ให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

3.44 
 

3.59 
 

3.61 
 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนมี 

3.50 
 

3.52 
 

3.64 
 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

3.60 
 

3.62 
 

3.64 
 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่างๆ 
ในการเรียน 

3.51 
 

3.65 
 

3.65 
 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้
อย่างเหมาะสม 

3.56 
 

3.60 
 

3.62 
 

รวมผลการประเมิน 
3.54 

 
3.60 

 
3.61 

 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนสิิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษา ปีการศึกษา 2563  ด้านการรับนิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

 
3.53 

 
3.53 

 
3.88 

 
3.58 

 
3.92 

 
3.60 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

 
3.68 

 
3.54 

 
4.00 

 
3.60 

 
4.02 3.61 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.61 3.54 3.94 3.59 3.97 3.61 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องกระบวนการรับนสิิตและกระบวนการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยของอาจารยเ์ท่ากบั 3.94 คะแนน ของนิสิตเท่ากับ 3.59 คะแนน โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.77 คะแนนและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับ
ช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 คะแนน 
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง  การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับ
ช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1.มีการปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยเพิ่มในส่วนของเอกสารในคู่มือการ
ปฐมนิเทศและเอกสารของกฎระเบียบรวมถึงข้อบังคับต่างๆ โดยแนะนำรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดค่า
เทอม ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาของการศึกษา การเข้าเรียนของแต่รายวิชาจนนิสิตเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ 

2.มีการปรับปรุงกระบวนการจัดโครงการปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม คือ การปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ออนไลน์ การปรับพื้นฐานออนไลน์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทั้งสองกิจกรรมมีการวัดผลการประเมินแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน พบว่าจากการเข้า
อบรมนิสิตมีผลคะแนนที่ดีข้ึนทั้งสองกิจกรรม 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในประเด็น การปฐมนิเทศนิสิต
ใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

จากการนำผลการประเมินปี 2562 มาปรับปรุงการดำเนินงานเรื่องการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการ
ปฐมนิเทศ พร้อมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมโดยมีการเพิ่ม
เอกสารของคู่มือและคำแนะนำรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดค่าเทอม ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาของ
การศึกษา ตลอดจนการเข้าเรียนการส่งงานของแต่รายวิชาจนนิสิตเข้าใจและนำไปปรับใช้กับระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยได้ จึงทำให้ผลของการพัฒนาปรบัปรุงในปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากเดิม 3.52 เป็น 3.64 
คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นิสิต (เฉพาะปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 3.70 3.90 4.10 

    1.2 นิสิตได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

3.90 
 

4.20 
 

4.22 
 

    1.3 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.10 4.15 4.20 

    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อช่วยให้
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.20 
 

4.20 
 

4.30 
 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อ่ืนๆ 
แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.10 
 

4.20 
 

4.30 
 

รวมผลการประเมิน 
4.02 

 
4.14 

 
4.18 

 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
(เฉพาะปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 4.22 4.25 4.28 
    1.2 นิสิตได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 

4.20 4.28 4.26 

    1.3 การให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.18 4.25 4.28 
    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อช่วยให้
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.17 4.27 4.30 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อ่ืนๆ 
แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.15 4.24 4.30 

รวมผลการประเมิน 4.19 4.26 4.28 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑติศึกษา  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิส ิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.00 4.22 4.24 
 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.11 4.25 4.30 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.14 4.26 4.30 
    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.00 4.24 4.30 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที ่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ     ความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

4.14 4.20 4.40 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.14 4.20 4.30 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.18 4.24 4.40 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.11 4.22 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.10 4.23 4.33 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิส ิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3.67 
 

3.71 
 

3.97 
 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  3.72 3.73 3.92 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 3.60 3.75 3.90 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

3.67 3.72 3.93 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที ่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ     ความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

3.70 3.73 3.94 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

3.67 

 
3.76 3.96 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 3.67 3.73 3.94 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

3.65 3.75 3.92 

รวมผลการประเมิน 3.67 3.73 3.93 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2563 

ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21(เอกสารอ้างอิง 3.2-17) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.07 4.17 4.20 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

4.15 4.20 4.20 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.19 4.22 4.50 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.25 4.20 4.30 

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

4.08 4.28 4.30 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.17 4.22 4.30 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.23 4.21 4.30 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.29 4.20 4.40 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.36 4.28 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.20 4.22 4.31 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2563 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.77 3.97 4.18 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

4.05 4.10 4.11 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 3.84 4.32 4.33 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

3.88 4.31 4.35 

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

4.09 4.25 4.14 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.74 4.05 4.17 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.65 4.11 4.15 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.00 4.12 4.18 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.09 4.15 4.16 

รวมผลการประเมิน 3.90 4.15 4.20 

 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์นสิิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบณัฑิตศึกษาและต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 
2563 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรีและท่ีปรกึษาและการพัฒนาศักยภาพนิสติและ
ด้านการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

 
 
 
 

4.10 

 
 
 
 

3.67 

 
 
 
 

4.23 

 
 
 
 

3.73 

 
 
 
 

4.33 

 
 
 

3.93 
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3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต) 

 
 

4.20 

 
 

3.90 

 
 

4.22 

 
 

4.15 

 
 

4.31 
 

4.20 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.15 3.79 4.21 3.94 4.32 4.07 

 
ผลประเมินความพงึพอใจของอาจารย์/นสิิตในด้านระบบอาจารย์ทีป่รกึษาทางวิชาการแก่นสิิตปริญญาตรี

และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยของอาจารย์เท่ากับ 4.21 
คะแนน ของนิสิตเท่ากบั 3.94 คะแนน โดยมีค่าเฉลี่ยรวมที่ 4.08 คะแนน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรือ่งการจัดกจิกรรม
นิสิตต้องส่งผลต่อการพฒันาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.32 และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการจัดระบบ
การดูแลนสิิตของอาจารยท์ี่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 3.71 คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้จากปีการศึกษา 2562 มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องด้าน
ระบบอาจารย์ทีป่รึกษาทางวิชาการแก่นสิิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 และนำผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรงุเรื่องการจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกบัใหจ้ำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑท์ี่กำหนด โดยมีวิธีการดำเนินงานดงันี้ 

หลักสูตรได้มีการปรับปรุงโดยมีการให้คำปรึกษาด้านวิชาการอาจารย์ที ่ปรึกษาวิชาการทุกคนมีการ
กำหนดเวลาในการให้คำปรึกษาอย่างชัดเจน โดยจัดให้นิสิตพบอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อสรา้งความพร้อมทั้งการใช้ชีวิต 
การปรับตัวในการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นสุข การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์  ทางเฟสบุ๊ค ทาง
เมล ทางไลน์  หลักสูตรได้มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้นิสิตทุกช้ันปีของหลักสตูร โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องผ่าน
การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาและจะต้องได้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำแก่นิสิตร่วมถึงแสดง
บทบาท ภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละหลักสูตร 

ทั้งนี้สามารถพฒันาด้านระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 และนำ
ผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงเรือ่งการจัดระบบการดแูลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกบัให้
จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ทีป่รกึษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงานทีเ่ป็นรูปธรรมดังนี ้

หลักสูตรมีช่องทางทีส่ามารถเข้าพบอาจารยท์ี่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรี เพิ่มข้ึนมาจากเดิม 
เช่นมีLineคณะ ปรับปรงุเป็นLineกลุ่มวิชาคณะวิชา LineOfficial ถามตอบอัตโนมัติ ปรึกษาทางโทรศัพท์ และ
สามารถปรึกษาได้ทุกที่และทุกเวลา ทำใหป้ีการศึกษา 2563 มผีลการประเมินในเรื่องนี้ดีข้ึนจากคะแนน 3.71 เป็น 
3.97 
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ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
อัตราการคงอยู ่
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี

เริ่มใช้หลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
2556 127 127 106 90 55 14 11 3 
2557 - 191 190 171 116 61 35 2 
2558 - - 77 77 47 18 16 4 
2559 - - - 87 83 43 20 6 
2560 - - - - 65 63 39 10 
2561 - - - - - 62 41 31 
2562 - - - - - - 73 79 
2563 - - - - - - - 69 
รวม 127 318 373 425 366 261 235 204 

 
อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จำนวนนิสิตต้นปีการศึกษา จำนวนนิสิตสิ้นสุดปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ) จำนวนท่ีหายไป 
2557 191 65 34.03 126 

2558 77 49 63.63 28 

2559 87 42 48.27 45 

2560 65 35 53.85 30 

2561 62 44 70.97 18 

2562 73 72 98.63 1 

2563 69 69 100.00 0 
รวม 624 376 60.26 248 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2563 (เอกสารอ้างอิง 3.3-6) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.70 4.30 4.50 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.90 4.12 4.20 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.00 4.10 4.20 
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.00 4.20 4.30 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.00 4.14 4.30 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.80 4.20 4.20 

รวมผลการประเมิน 3.90 4.17 4.28 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2563 (เอกสารอ้างอิง 3.3-7) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.18 4.35 4.41 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.29 4.30 4.36 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.19 4.22 4.32 
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.25 4.26 4.32 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.02 4.27 4.32 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.23 4.25 4.32 

รวมผลการประเมิน 4.19 4.27 4.34 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรยีนของนิสติ ปีการศึกษา 2563 (เอกสารอ้างอิง 3.3-8) 
ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.15 4.23 4.25 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.32 4.24 4.26 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.14 4.24 4.29 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

 
4.27 4.27 4.35 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.18 4.22 4.35 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.29 4.30 4.38 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.19 4.26 4.30 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.25 4.30 4.35 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.02 4.27 4.30 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.23 4.25 4.30 

รวมผลการประเมิน 4.20 4.26 4.31 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสติ ปีการศึกษา 2563 (เอกสารอ้างอิง 3.3-9)  
ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 3.90 4.13 4.22 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 3.92 4.04 4.15 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 3.93 4.04 4.15 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

4.00 
 

4.18 4.26 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.05 4.27 4.31 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.02 4.03 4.15 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.93 4.05 4.13 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.02 4.07 4.21 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.00 4.05 4.10 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.02 4.20 4.24 

รวมผลการประเมิน 3.98 4.10 4.19 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความ

พึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต มิติของอาจารย์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คะแนน มิติของนิสิตมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 คะแนน ค่าเฉลี่ยรวมทั้งมิติอาจารย์และนิสิตเทา่กับ 4.18 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง
ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 คะแนน  
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการคงอยู ่ การสำเร็จ
การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตโดยนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง
ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

นำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะบริหารธุรกิจฯ และเสนอต่อผู้บริหาร ซึ่งจากที่
ประชุมนสรุปได้ว่า ปัจจัยที่ทำให้นิสิตลาออกนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจและโรคระบาดโควิด 19 แล้วในส่วนของ
หลักสูตรต่างก็มีเรื่องของการบริการ หรือช่องทางการร้องเรียนของนิสิตบางกรณีมีความล่าช้า จึงทำให้นิสิตขาด
ความมั่นใจและลาออกได้ ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 จึงมีการตั้งกลุ่ม Line Official Accountของมหาวิทยาลัย ที่
ม ีผ ู ้บร ิหารระดับต่างๆ เป็น Admin เสมือนกับเป็นการควบคุมการจัดการข้อร ้องเรียนให้ก ับนิส ิตของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมทั้งมีการจัดต้ังเวรใหต้ัวแทนหลักสตูรทุกหลักสูตร ตอบคำถามของนิสิตที่เกี่ยวข้องกับตนทุก
วัน รวมทั้งในวันหยุดด้วย หากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ตอบคำถามนิสิตจะมีหน่วยงานเก็บข้อมูลเพื่อรายงานต่อ
ผู้บริหารให้สั่งการผู้เกีย่วข้องตอบคำถามและดำเนินการตามเรื่องที่นิสิตร้องเรียน เช่น เรื่องของการเงิน/การเรียน/
ระบบการเรียน เป็นต้น 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิตในประเด็นความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
คือ นิสิตมีความพึงพอใจในการปรับปรุงการจัดการข้อร้องเรียนมากขึ้น จึงทำให้มีผลการประเมินในปีการศึกษา 
2563 เพิ่มข้ึนจากเดิม 4.03 เป็น 4.15 คะแนน 
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หมวดท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563  
ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตร  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.60 4.58 4.60 

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  4.70 4.83 4.90 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ใน
หลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.80 4.83 4.90 

    4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ใน
จำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.50 4.50 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.65 4.69 4.75 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 
ด้านระบบการบริหารอาจารย์(เอกสารอ้างอิง 4.1-10) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.30 4.42 4.50 

    4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะ
ยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบรหิาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

5.00 4.92 4.90 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คง
อยู่กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.50 4.58 4.60 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.40 4.42 4.50 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์    ขาด
แคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหาร   ความเสี่ยง ด้าน
จรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.60 4.58 4.60 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.30 4.33 4.50 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 4.70 4.67 4.70 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.60 4.58 4.60 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.60 4.67 4.70 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 4.80 4.83 4.90 
    4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4.70 4.67 4.70 

รวมผลการประเมิน 4.59 4.61 4.65 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์(เอกสารอ้างอิง 4.1-12) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการ
รับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 4.60 4.58 4.60 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.80 4.75 4.80 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเน่ือง 

4.70 4.75 4.80 

    4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.90 4.92 5.00 

    4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.60 4.67 4.80 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์ 

4.70 4.75 4.80 

    4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.60 4.58 4.60 

    4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการ
วิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

4.60 4.58 4.60 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการ
รับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.69 4.70 4.75 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2563 
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์(เอกสารอ้างอิง 4.1-13) 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2561 2562 2563 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่) 

 
4.65 

 
4.69 

 
4.70 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4.59 4.61 4.70 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.69 4.70 4.80 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.64 4.67 4.73 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเรื ่องกระบวนการด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ที ่ได้มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.73 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื ่องการกำหนดบทบาทหน้าที ่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการกำหนดบทบาทหนา้ที่
และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องการ
กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 
1. กำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารยป์ระจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ,
ด้านระบบการบริหารอาจารย์ และด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในประเด็น การกำหนดบทบาทหน้าที่
และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1. อาจารย์ปฏิบัตงิานได้เต็มตามความสามารถ 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
ปีการศึกษา 2563 

32 

ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน .......5.....  คน มีวุฒิปริญญา
โทจำนวน .....5......... คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน .............. คน  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ..... -..... คน 
และมีผลงานวิชาการของอาจารย์ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS จำนวน ...-........ เรือ่ง 
(ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก  (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน - 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 5 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน - 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 5 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 100 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ - 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

= 
 
0 X 100 = ..........0............. 
5 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
0 

X 5 = ........0........ 
20 

การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

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

ศาสตราจารย์ คน - 
รองศาสตราจารย์ คน - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน - 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน - 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ - 
รวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  ร้อยละ - 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
0 

X 100 = .......0.......... 
5 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5  

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
0 

X 5 = .....0...... 
60 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 40 0 x 0 ร้อยละ 60 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ที่ ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2562) 
1 อาจารย์สุรพงษ์ พูนทรัพย์ อาจารย์สุรพงษ์ พูนทรัพย์ 
2 ดร.อุดม สมบูรณ์ผล อาจารย์ภิญญาพัชญ์ พรมมา 
3 อาจารย์สมใจ ตรีขันธ์ อาจารย์สมใจ ตรีขันธ์ 
4 อาจารย์พิมพ์ลภัส สุขสวัสด์ิ อาจารย์พิมพ์ลภัส สุขสวัสด์ิ 
5 อาจารย์ณัฐวรรธน์ มาเพิ่มผล อาจารย์ณัฐวรรธน์ มาเพิ่มผล 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการบรหิารหลักสูตร ปีการศึกษา 25623 
ด้านการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และส่งเสริมให้นิสิตมีความ
พร้อม และสำเร็จการศึกษา 

4.40 4.50 4.60 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.20 4.42 4.50 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานิสิตให้เรียนรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
ส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.60 4.67 4.70 

    1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม 4.40 4.58 4.60 
    1.5 การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเน่ือง เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้และ
สามารถต่อยอดความรู้อย่างมีระบบ 

4.40 4.42 4.50 

    1.6 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.40 4.42 4.60 
    1.7 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.60 4.67 4.70 
    1.8 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.60 4.50 4.60 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 

4.40 4.42 4.50 

    1.10 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.40 4.42 4.50 
    1.11 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 4.40 4.33 4.40 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้างวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกัน 

4.60 4.67 4.70 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.40 4.42 4.50 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.40 4.50 4.60 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2563  
ด้านผลท่ีเกิดกับอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

     4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.90 4.83 4.90 

     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.30 4.25 4.30 

     4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 3.90 4.00 4.10 
     4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 

3.80 3.75 3.90 

รวมผลการประเมิน 4.13 4.21 4.30 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู่

ของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ที ่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  และนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 
1. สง่เสรมิให้อาจารย์ในหลักสูตรทำงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
2. ส่งเสรมิให้อาจารย์ในหลักสูตรจัดทำสื่อการสอนและเอกสารการสอนที่ทันสมัย 
 ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตรและด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ในประเด็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณสมบัติทั ้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  โดยมีผลการ
ดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1. อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตรมีคุณสมบัติทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตร 
2. มีสื่อและเอกสารการสอนทีท่ันสมัย 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความกา้วหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ ปีการศึกษา 2563(5.1-3) 
ด้านสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดับปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที ่ช่วยสร้าง
โอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

3.84 3.92 4.00 

    5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  
มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

3.84 3.83 3.90 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนร ู ้ท ี ่ช ัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3.84 4.00 4.10 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมี
เน้ือหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็น
จุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้ 

3.84 3.92 4.00 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

3.84 4.00 4.10 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 

3.84 4.17 4.20 

    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา
ครบถ้วน 

3.84 4.08 4.10 

    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ใน
การเรียนวิชาต่อยอด 

3.84 4.00 4.10 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตาม
เวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

3.84 4.00 4.10 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

3.84 4.08 4.10 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที ่เร ียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมาย
การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.84 4.08 4.10 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)    
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.12 การจัดรายวิชาเน้นเนื้อหาความรู้และทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระ
ของสาขาวิชาที่เป็นจุดเน้น วิชาการศึกษาทั่วไปที่สร้างความเป็นมนุษย์ที่เตรียมนิสิต
ออกสู่โลกแห่งการดำรงชีวิต 

3.84 4.00 4.10 

    5.1.13 หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ต้อง
มีการเรียนในเน้ือหาสาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 

3.84 3.83 4.00 

รวมผลการประเมิน 3.84 3.90 4.07 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆที่ได้มี ค่าเฉลี่ย 4.07 คะแนน และมีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดในเรื่องเนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรบัปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้
เรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องเนื้อหาของหลักสูตรในแต่
ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน และนำผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงเรื่อง.เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่ให้
นิสิตได้เรียน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 
1. ดำเนินการปรับปรงุหลักสูตรแตล่ะหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นเนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามี
การปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1. หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563  
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการกำหนดผูส้อน/ ฯลฯ ปีการศึกษา 2563 
ด้านการวางระบบผูส้อน เฉพาะระดบัปริญญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    5.2.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่
สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

3.72 3.92 4.00 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้ มี
โอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่
ละหลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

3.67 3.83 3.90 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารย์ให้
ทันสมัยในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

3.78 3.92 4.00 

    5.2.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ .4) 
ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

3.70 3.92 4.00 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจาก
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน /
อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

3.71 4.00 4.10 

    5.2.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และ
การปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

3.83 4.00 4.10 

รวมผลการประเมิน 3.74 3.93 4.02 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  
ด้านการบวนการเรยีนการสอน เฉพาะระดบัปรญิญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน   3.81 3.75 3.90 
    5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต   3.85 3.83 3.90 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

  3.87 3.92 4.00 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่
จำเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

  3.81 3.83 3.90 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์
การเรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

  3.83 3.92 4.00 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ 
ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการ
หลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online 
learning) 

  3.86 3.83 3.90 

    5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้าน
การหางานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 

  3.84 3.75 3.80 

    5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 

  3.82 4.00 4.10 

    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   3.83 4.08 4.10 
    5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มี
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

  3.83 4.00 4.10 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย ์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสร ิมพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

  3.81 3.92 4.00 

    5.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

  3.86 4.08 4.10 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต   3.83 3.83 3.90 
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิ่มเติม (     
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

  3.82 3.83 3.90 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต    3.84 3.83 4.00 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอน
และส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

  3.82 3.75 3.90 

    5.2.17 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิต
สนใน (ถ้ามี) 

  3.84 3.58 4.00 

    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำโครงงาน (senior project) ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ามี) 

  3.82 3.92 4.00 

    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นิสิตเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   3.83 3.83 4.00 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมี
ส่วนร่วมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

  3.85 3.75 3.90 

รวมผลการประเมิน   3.84 3.86 3.97 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
ปีการศึกษา 2562 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2561 2562 2563 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน    3.73 3.93 4.02 
5.2.2  ด้านกระบวนการเรียนการสอน   3.83 3.86 3.97 

ภาพรวมผลการประเมิน   3.78 3.89 3.99 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเรื่องกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
(senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใน (ถ้ามี) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในด้านกระบวนการเรียนการสอน 
และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรงุเรือ่งการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาโครงงาน (senior project) เหมาะสม
กับประเด็นที่นิสิตสนใจ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 
1. พิจารณาสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานเพื่อกำหนดอาจารย์ผูร้ับผิดชอบโครงงาน 
2. แต่งตั้งอาจารยป์ระจำสาขาวิชาที่ทำการเรียนการสอนวิชาโครงงาน เป็นทีป่รึกษาโครงงานให้แก่นสิิต 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการวางระบบผู้สอนและด้านกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใจ (ถ้ามี) โดยมีผลการดำเนินงานที่
เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1. สามารถระบุได้ว่าสาขาวิชาใดที่ทำการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน 
2. นิสิตได้รับคำปรึกษาตรงตามสาขาวิชาที่ทำโครงงานและเนื้อหาโครงงานเป็นไปตามรายละเอียดของรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปีการศึกษา 2563  
ด้านการประเมนิผู้เรียน เฉพาะระดับปริญญาตร ี

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 3.72 3.75 3.80 
    5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

3.67 3.83 3.90 

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

3.78 3.83 3.90 

    5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

3.69 3.75 3.90 

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

3.71 3.92 4.00 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

3.83 4.00 4.10 

    5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรด
ชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือ
ที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่
แท้จริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

3.69 3.75 3.80 

    5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 3.71 3.83 3.90 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

3.83 3.83 3.90 

รวมผลการประเมิน 3.83 3.85 3.91 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื ่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ......3.91......คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการ
กำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการกำหนดเกณฑ์การ
ประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม. และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงเรื่องการกำหนดเกณฑ์การประเมินใหน้ิสิตมี
ส่วนร่วม โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 
1. จัดทำแบบสอบถามการประเมินผลการเรียน เกณฑ์การให้คะแนนต่าง ๆ ให้นิสิตทำการตอบแบบสอบถาม 
2. ตั้งเกณฑ์การประเมินผลการให้คะแนนต่าง ๆ โดยพจิารณาจากความคิดเห็นของนสิิต 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการประเมินผู้เรียนในประเด็นการกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 
โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1. นิสิตมีส่วนร่วมในการตั้งเกณฑ์การประเมินผลการให้คะแนนต่าง ๆ 
2. ได้เกณฑ์การประเมินที่นสิิตมสี่วนออกความคิดเห็น 
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ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1 )อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน ...12...... ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการ
ประชุม.......12...... ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ครั้งที่/วันที่ประชุม 
จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 
ร้อยละ 

1. อาจารยส์ุรพงษ์  พูนทรัพย ์  

2. อาจารย์ภิญญาพัชญ์ พรมมา 

3. อาจารยส์มใจ  ตรีขันธ์  

4. อาจารย์พมิพ์ลภัส สุขสวัสดิ์ 
5. อาจารย์ณัฐวรรธน์  มาเพิ่มผล 
 

1. 7 ส.ค. 63 5 คน 100 
2. 4 ก.ย. 63 5 คน 100 
3. 2 ต.ค. 63 5 คน 100 
4. 6 พ.ย. 63 5 คน 100 
5. 4 ธ.ค. 63 5 คน 100 
6.8 ม.ค. 64   
7.5 ก.พ. 64   
8. 5 มี.ค. 64   
9.2 เม.ย. 64   
10.7 พ.ค. 64   
11.4 พ.ย. 64   
12.2 ก.ค. 64   

เฉลี่ยร้อยละ 100 
 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
             หลักสูตรใหม่            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา....2563.....โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ…2563….. (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอนุม ัติ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ …5../2563…. และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้รับทราบและการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่  … เดือน …. ปี พ.ศ. 256.. 

 - เล่มหลักสูตรที่มี 
การประทับตรายาง
จาก สกอ. 
- หนังสือรับรอง
จากสภาวิชาชีพ  
(ถ้ามี) 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน....40.....วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง....30....วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1 ในสังกัดคณะ....2....วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ....10...วิชา   
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 3.1  

   

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.
6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน ........40........ วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง .....30...วิชา 
2.  หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
   2.1 ในสังกัดคณะ....-...วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ....10...วิชา   
 ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดทุกชั้นปี และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

   

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มีการจัดทำ มคอ.7  ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
โดยมีข้อมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่า
นิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2  โดยมี
รายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวน
ทั้งสิ้น 9 วิชา จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2563 จำนวน 30 วิชา คิดเป็นร้อยละ 25 
(อย่างน้อยร้อยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ตาม
แบบฟอร์ม 5.4.6) 

   

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1. ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและวิธีการ
ประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามข้อเสนอแนะใน มคอ.7 
ในปีการศึกษา 2563 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน 
มคอ.5 และ มคอ.6 

   

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่     
9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา........5...........คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที ่
ชื่อ – 

นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
การเรียนการสอน 

1 อาจารย์สุ
รพงษ์ พูน
ทรัพย์ 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการออนไลน์ 

เร่ือง “การใช้ระบบการ

เรียน Xstudi ใน
รูปแบบการบรรยายสด

ผ่านระบบ Yealink” 

วันที่ 21 
กรกฎาคม 2564 

CNE นำไปพัฒนาการ
เรียนการสอน
อย่างถูกต้อง 

2 อาจารย์
ภิญญาพัชญ์ 
พรมมา 

โครงการเตรียมความ
พร้อมการประกัน
คุณภาพ 

25 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2564 

คณะ
บริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3 อาจารย์สมใจ 
ตรีขันธ ์

โครงการการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากร 

วันเสาร์ที่ 6 และ
อาทิตยท์ี่7 
มีนาคม 2564 

บัณฑิตวิทยาลัย การคิดบวกในการ
ปฏิบัติงาน 

4 อาจารย์พิมพ์ล
ภัส สุขสวัสดิ ์

โครงการเก่ียวกับการทำ
บัญชีครัวเรือน 

ปีการศึกษา 
2562 

คณะ
บริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสน
ศาสตร ์

บัญชี เศรษฐกิจ
พอเพียง 

5 อาจารย์
ณัฐวรรธน์ มา
เพ่ิมผล 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการออนไลน์ 

เร่ือง “การใช้ระบบการ

เรียน Xstudi ใน
รูปแบบการบรรยายสด

ผ่านระบบ Yealink” 

วันที่ 21 
กรกฎาคม 2564 

CNE นำไปพัฒนาการ
เรียนการสอน
อย่างถูกต้อง 

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา 5 

คน 
จำนวนอาจารย์ประจำ 

รวม. 5 คน 
 

   

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 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
ปฏิบัติงาน 

2 นายวสัน เกตุกรอง โครงการเตรียมความพร้อม
การประกันคุณภาพ 

ปีการศึกษา 
2563 

คณะ
บริหารธุรกิจ
และรัฐ
ประศาสนศ 
าสตร ์

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา 

1 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม  

1 คน 
 

  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ทั้งสิ้นจำนวน.....10..... คน มีผู้ตอบแบบประเมิน

จำนวน......10.... คน คิดเป็นร้อยละ........100........ ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มีคะแนน
ความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ ......4.40....... เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที ่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 43 10 4.30 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 47 10 4.70 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 40 10 4.00 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
42 10 4.20 ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

45 10 4.50 ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 46 10 4.60 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 132 30 10 ดีมาก 

 

√  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2562) ทั้งสิ้นจำนวน.....
46..... คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน.....46..... คน คิดเป็นร้อยละ........100........ ได้คะแนนความพึง
พอใจต่อหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ .....4.85...... เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที ่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 217.0 46 4.65 ดีมาก 

2 ด้านความรู ้ 221.0 46 4.80 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 227.0 46 4.93 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
225.0 46 4.89 

ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

228.0 46 4.96 
ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 223.0 46 4.85 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 1341 46 4.85 ดีมาก 

 

   

รวมตัวบ่งชี้ในปีน้ี 12 
จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-12 12 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-12 100 
จำนวนตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมินในปีน้ี - 

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีน้ีที่ดำเนินการผ่าน 12 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีน้ี 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติต่อด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
1.1ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.12 4.13 4.18 
1.2ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/
หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

4.16 4.21 4.24 

1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

4.21 4.22 4.32 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดล้อม และทรพัยากรทีเ่อ้ือต่อการเรียนรูใ้ห้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 4.21 4.23 4.25 
1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 4.16 4.19 4.22 
1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.14 4.18 4.22 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 4.28 4.26 4.31 
1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสิต 4.21 4.20 4.22 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.29 4.29 4.33 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  4.24 4.26 4.35 

รวมผลการประเมิน 4.20 4.22 4.26 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตการดำเนินการมีผลที่ดีขึ้น ได้แก่ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยวัด

จากผลการประเมินความพึงพอใจในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 และผล
การประเมินความพึงพอใจปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.26 และมีค่าเฉลี ่ยต่ำสุดในเรื ่องห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คะแนน 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนนิงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ 
 ปีการศึกษา 2563 ดา้นสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้เฉพาะระดบัปริญญาตรี  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

6.1.1ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.91 4.27 4.30 

6.1.2จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 3.89 4.23 4.30 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

6.1.3กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

4.17 4.25 
4.40 

6.1.4การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 4.16 4.23 4.30 
6.1.5การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 4.39 4.25 4.40 
6.1.6การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้เพียงพอและทันสมัย 4.27 4.25 4.30 
6.1.7สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 4.23 4.25 4.30 
6.1.8การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงาน
ร่วมกัน 

4.25 4.22 4.28 

6.1.9มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.19 4.21 4.30 
6.1.10สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และ
นิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

4.08 4.25 
4.40 

รวมผลการประเมิน 4.12 4.24 4.30 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้/ ฯลฯ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยในปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 4.30 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการจัดพื้นที่/
สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานร่วมกันค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 
คะแนน 

หลักสูตรได้นำผลการประเมินในการใช้ทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต โดย
ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง ทุกๆ สิ้นปีการศึกษาและนำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
แก้ไข คณะกรรมการหลักสูตรร่วมติดตามผลการใช้ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนิสิต ประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ทำให้การจัดเตรียมและการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้กดิประโยชน์ ทำให้นิสิต
มีศักยภาพในการเรียนมากขึ้นซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอน 
โดยจัดให้มีช่องทางการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเทคนิคอย่างเหมาะสมและเพียงพอ  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
ปีการศึกษา 2563 

50 

รายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557  

- 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558  
- 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559  
1. อ.สุรพงษ์ พูนทรพัย ์
2. อ.อัญญุมา พงศ์ศรีโรจน ์
3. อ.สมใจ ตรีขันธ์ 
4. อ.อุดม สมบูรณ์ผล 
5. อ.จรินทร์ จารุเสน 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1. อาจารย์สรุพงษ์  พูนทรัพย ์
2. อาจารย์อุดม  สมบูรณ์ผล 
3. อาจารย์สมใจ  ตรีขันธ์ 
4. ดร.รัฐนันท์  พงศ์วิรทิธ์ิธร 
5. อาจารย์อจัฉราพรรณ  ศรีเหรา 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1. อาจารย์สรุพงษ์  พูนทรัพย ์
2. อาจารย์อุดม  สมบูรณ์ผล 
3. อาจารย์สมใจ  ตรีขันธ์ 
4. ดร.รัฐนันท์  พงศ์วิรทิธ์ิธร 
5. อาจารย์อจัฉราพรรณ  ศรีเหรา 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
1. อาจารย์สรุพงษ์  พูนทรัพย ์
2. ดร.อุดม  สมบรูณ์ผล 
3. อาจารย์สมใจ  ตรีขันธ์ 
4. ดร.บังอร พฤกษารงุเรือง 
5. อาจารย์ณัฐวรรธน์ มาเพิ่มผล 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 
1. อาจารย์สรุพงษ์  พูนทรัพย ์
2. อาจารย์ภิญญาพัชญ์ พรมมา 
3. อาจารย์สมใจ  ตรีขันธ์ 
4. อาจารย์พิมพ์ภัส สุขสวัสดิ ์

          5. อาจารย์ณัฐวรรธน์ มาเพิ่มผล 
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หลักสูตรบัญชีบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 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 ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.30 4.40 4.52 4.85 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 5 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.65 4.70 4.76 4.93 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 3.67 3.67 3.67 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 5+0+5/3 
=3.33 2 5+0+5/3 

=3.33 
0+0+5/3 
=1.67 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 0 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 0 0 0 0 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 5 1 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 3 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.44 3.33 3.78 2.89 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

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

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 4 3.75 4.00 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.74 3.88 3.91 3.81 

* หมายเหตุ * ระบบการศึกษาทางไกลเริ่มประเมินปีแรกในปีการศึกษา 2559 


