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คำนำ 
 

หล ักส ูตรศ ึกษาศาสตรมหาบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาบร ิหารการศ ึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)   
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่
มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
สม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมลู 
และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 

 
              คณะกรรมการผูป้ระเมินคุณภาพภายใน 
  1) ดร.นิพฐิพนธ์ สนิทเหลือ   (ประธานกรรมการ) 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ     (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เป็นหลักสูตรหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน
ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) และมี
จำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 คน จำแนก ดังนี ้ มี วุฒิปริญญาเอก 5 คน ดำรงตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์  1 คน และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 71คน ทั้งนี้หลักสูตรมีนิสิต จำวน 37 คน และมีนิสิตสำเร็จ
การศึกษาจำนวน 14 คน  

ปณิธาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)  มีความมุ่งม่ัน
ในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นงานวิจัย ส่งเสริมคุณธรรม และความเป็นผู้นำ โดย
สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นมหาบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
ตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน 

วิสัยทัศน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการด้านวิชาการแก่สังคม สร้าง
บัณฑิตให้เป็นนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกว้างไกลก้าวล้ำนำยุคควบคู ่คุณธรรมร่วมพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้า 

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 - ชั ้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา (ระบบการศึกษาทางไกล) ปีการศึกษา 2564 
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 ≥3.51 462.25/16=4.81 4.81 4.81 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 1.50/14x100=10.71
10.71/40x5=1.34 1.34 1.34 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.07 3.07 
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 3.66 3.66 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5+5+5/3=5.00 3.33 3.33 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 30 

3/3x100=100 
100/60x5=8.33 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 

0/3x100=0 
0/80x5=0 0 0 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ร้อยละ 20 

2.40/3x100=80 
80/40x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

    

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

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 90 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.25 4.25 
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 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ไม่ประสงค์ใบประกอบวิชาชีพ)  
(ระบบการศึกษาทางไกล)  ปีการศึกษา2564 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการกำกับติดตามการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันของ ก.พ.อ. อย่างต่อเนื่อง 
 
องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหบ้ัณฑิตมผีลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทีห่ลากหลายทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ 
 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
จุดเด่น 
          1. หลักสูตรมีการวางแผนประชาสมัพันธ์เชิงรุกทีห่ลากหลายช่องทางเพื่อให้ได้จำนวนนิสิตตามทีก่ำหนดใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางในการปรับปรุง 

1. หลักสูตรควรมีการจัดกจิกรรม/โครงการเพิ่มข้ึน โดยเป็นกิจกรรมพัฒนาให้นิสิตมีศกัยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถงึการผลิตและเผยแพร่ความรูจ้ากการวิจัยของนสิิต และรายงานความเช่ือมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
เกิดจากกระบวนการที่จัดให้แก่นิสิตโดยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพหรือผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนิสิตอย่างชัดเจน 

2. หลักสูตรควรมีการดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิดเพื่อลดปัญหาการลาออก และจัดทำแผนการสงเสริม และ
พัฒนานักศึกษาใหส้ำเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 
องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ 
จุดเด่น 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ส่งเสรมิอาจารย์ประจำให้ผลงานวิจัยตีพิมพเ์ผยแพร่มีค่าระดับคะแนนสงูข้ึนทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ    
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
จุดเด่น 

1. เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ เปิดกว้าง สำหรบัผูท้ี่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ลักษณะของหลักสูตรมีความ 
หลากหลาย ทันสมัย และมีความเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย รวมทัง้สอดคล้องกับแนวทางในการ 
พัฒนาในยุคปัจจุบัน 

2. หลักสูตรได้ประชุมทบทวนระบบและกลไก กระบวนการ และกำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ของการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่นให้ครอบคลุมทุกพันธกิจให้ชัดเจน และขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่าง
เป็นระบบ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ เพือ่ควบคุมและกำกบัให้นกัศึกษาสามารถสำเรจ็
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่หลากหลายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
3. หลักสูตรควรนําผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมาพัฒนาปรับปรุงในการบริหารหลักสูตรเพื่อส่งผลต่อ

คุณภาพบัณฑิตโดยหลักสูตรควรดําเนินการสํารวจด้วยตนเองโดยการสร้างเครื ่องมือวัดความพึงพอใจของ             
ผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรควรคํานึงถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกําหนดไว้ 
ใน มคอ. 2 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีแนวทางการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อใหเ้หมาะสม 

ตามสถานการณ์ปัจจุบันทีม่ีการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตรมีการจัดหาโปรแกรมทางสถิติมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้

นักศึกษาและอาจารย์มปีระสบการณ์การใช้โปรแกรม เพื่อวิเคราะห์งานวิจัยมากข้ึน 
2. หลักสูตรควรดำเนินการ จัดหา ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการสบืค้นข้อมูล  
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา (ระบบการศึกษาทางไกล) 

ระดับหลกัสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
องค์ 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน 

(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

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

2 บัณฑิต 
(มี 2 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ปี (ปริญญาโท, 
ป.เอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเรจ็การศึกษาใน
ระดับปรญิญาโทที่ได้รับ 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 2564 

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 

     - ศษิย์ปัจจุบันและศษิย์เก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2557 371 256 96 64 17 20 0 0 
2558   472 376 102 35 32 0 0 
2559     64 59 24 34 8 2 
2560       18 18 12 5 0 
2561         15 15 10 2 
2562           14 14 3 
2563             17 14 
2564               16 
รวม 371 728 536 243 109 127 54 37 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รวมนิสิต
สำเร็จ

การศึกษ
า 

จำนวน
นิสิตท่ียังไม่

สำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิตท่ี
พ้นสภาพ

สะสมจนถึง
สิ้นปี

การศึกษา 

อัตราการ
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตราการ
นิสิตคง

อยู่ 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2557 371 115 159 32 5 2 0 313 0 58 84.37 0.00 

2558 472  94 274 36 7 0 411 0 61 87.08 0.00 

2559 64   10 15 4 0 29 2 33 45.31 3.13 

2560 18    1 3 3 7 0 11 38.89 0.00 

2561 15     - 3 3 2 10 20.00 13.33 

2562 14     - 8 8 3 3 57.14 21.43 

2563 17     - 0 0 14 3 0.00 82.35 

2564 16      0 0 16 0 0.00 100.00 

รวม 987 115 253 316 57 16 14 771 37 179 78.12 3.75 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 คุณภาพของบัณฑิต รุ่นจบปีการศึกษา 2563 

ลำดับท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1 (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 77.65 16 4.85 
(2)ด้านความรู้ 77.35 16 4.83 
(3)ด้านทักษะทางปัญญา 75.4 16 4.71 
(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 78.85 16 4.93 
(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 76 16 4.70 
(6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 77 16 4.81 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 462.25 16 4.81 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 16 
3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต(ิคน) 16 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 100 

 
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ์ ค่า
น้ำหนัก 

จำนวน ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 5 0.50 ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที ่ต ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 5 1.00 ตารางที่ 2.2-2 

3.1บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  

0.40 - - ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที ่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู ่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป 

0.40 - - ตารางที่ 2.2-3 

3.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 2.2-3 
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 0.60 - - ตารางที่ 2.2-4 
5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80 - - ตารางที่ 2.2-5 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 0.80 - - ตารางที่ 2.2-5 
6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

1.00 - - ตารางที่ 2.2-6 
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ประเภทการตีพิมพ์ ค่า
น้ำหนัก 

จำนวน ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ 

6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 2.2-6 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - ตารางที่ 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางที่ 2.2-7 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - ตารางที่ 2.2-7 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 - - ตารางที่ 2.2-7 
11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - ตารางที่ 2.2-7 
12. ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 1.50  
13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 14  
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทในหลักสูตร 

26.76  

15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 3.35  

 
ตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564 

ที่ ชื่อผู้วิจัย แผนการ
ศึกษา 

ผลงานวจิัย บทความวิชาการ แหล่งที่เผยแพร่ผลงานวจิัย ปีที่ตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่าน้ำหนกั 

1 นางสาวสายรุง้ 
ผลประสาท 

ก รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเด็กเล็กที่
สอดคล้องกับโลกใน
ศตวรรษที ่ 21 

 
การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 19 เร่ือง "การบูรณา
การงานวิจัยภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลกเพ่ือ
สังคมที่ยัง่ยืน" ณ อาคารคณะ
ทันตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หน้า 152-159 

27-28 พ.ย.
2564 

0.20 

2 นางสาวสายรุง้ 
ผลประสาท 

ก 
 

การจัดการศึกษาออนไลน์ใน
ยุคการแพร่ระบาดของโควดิ-
19 

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 19 เร่ือง "การบูรณา
การงานวิจัยภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลกเพ่ือ
สังคมที่ยัง่ยืน" ณ อาคารคณะ
ทันตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

27-28 พ.ย.
2564 

0.10 

3 นางกาญจนา 
บุญคง 

ข การบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา
ตามทรรศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

  การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครัง้ที่ 19 

เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัย

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก

เพื่อสงัคมที่ย่ังยืน"  ณ อาคารคณะ

27-28 พ.ย.
2564 

0.20 
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สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 

ทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น 

อำเภอลำลูกกา จงัหวัดปทุมธานี 

หน้า 34-44 

4 นางกาญจนา 
บุญคง 

ข   จรรยาบรรณวิชาชีพของ
ผู้บริหารการศึกษาใน
ศตวรรษที ่21 

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครัง้ที่ 19 

เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัย

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก

เพื่อสงัคมที่ย่ังยืน" ณ อาคารคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทริ์น 

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

27-28 พ.ย.
2564 

0.10 

5 นางชัชญาภา 
แหวเมือง 

ข การบริหารตามหลักธรร
มาภิบาลของโรงเรียนสังกัด
สํานักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 

  การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครัง้ที่ 19 

เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัย

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก

เพื่อสงัคมที่ย่ังยืน" ณ อาคารคณะ

ทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น 

อำเภอลำลูกกา จงัหวัดปทุมธานี 

หน้า 45-61 

27-28 พ.ย.
2564 

0.20 

6 นางชัชญาภา 
แหวเมือง 

ข   การบริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลของสถานศึกษา 

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครัง้ที่ 19 

เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัย

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก

เพื่อสงัคมที่ย่ังยืน" ณ อาคาร

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เวส

เทิร์น อำเภอลำลูกกา จงัหวัด

ปทุมธานี  

27-28 พ.ย.
2564 

0.10 

7 นางกัลย์ณิศา 
เพชรประสิทธิ์ 

ข ปัจจัยความสำเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองท่อมเหนือ อำเภอ
คลองท่อม จังหวัดกระบ่ี 

  การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครัง้ที่ 19 

เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัย

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก

เพื่อสงัคมที่ย่ังยืน" ณ อาคาร

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เวส

เทิร์น อำเภอลำลูกกา จงัหวัด

ปทุมธานี หน้า 15-33 

27-28 พ.ย.
2564 

0.20 

8 นางกัลย์ณิศา 
เพชรประสิทธิ์ 

ข   การจัดการศึกษาในระบบ
ออนไลน์ยุค New 
Normal Covid-19 
Educational Disparity 
and Regression of 
Thai Educational 
Quality 

การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครัง้ที่ 19 

เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัย

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก

เพื่อสงัคมที่ย่ังยืน" ณ อาคาร

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เวส

เทิร์น อำเภอลำลูกกา จงัหวัด

ปทุมธานี  

  

27-28 พ.ย.
2564 

0.10 
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9 นางสาวอรสา 
พงศ์พัฒนาคม 

ก ความคดิเห็นของผู้ปกครอง
ในการตัดสินใจ ส่งบุตร
หลานเข้าเรียนโรงเรียน
นานาชาติจังหวัดภูเก็ต 

  การประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาติครัง้ที่ 19 

เรื่อง "การบูรณาการงานวิจัย

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก

เพื่อสงัคมที่ย่ังยืน"  ณ อาคาร

คณะทันตแพทยศาสตร์ มม.เวส

เทิร์น อำเภอลำลูกกา จงัหวัด

ปทุมธานี หน้า 198-210 

27-28 พ.ย.
2564 

0.20 

10 นางสาวอรสา 
พงศ์พัฒนาคม 

ก   การตัดสินใจในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนโรงเรียน
นานาชาต ิ

การประชุมวิชาการและนําเสนอ
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ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษา 0.20x5+0.10x5 ค่าน้ำหนักรวม 1.50 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน 
และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิต
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.20 4.22 4.23 

3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที ่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่กำหนดในหลักสูตร เช่น 

GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษา ต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.30 4.32 4.34 

3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือ
ข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรม
กับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.26 4.27 4.28 

3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที ่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั ้นต้นทั ้งความรู ้พื ้นฐานหรือ
ประสบการณ์ที ่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด ้าน
สุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.15 4.18 4.20 

3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ/หลักสูตร
ทั่วไป มีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณา
จากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

4.26 4.27 4.28 

3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบ ัต ิในการร ับเข ้าของผ ู ้สมัครในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.16 4.20 4.22 

รวมผลการประเมิน 3.11(อาจารย์) 4.22 4.24 4.26 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

3.1.1 การรับนิสติ (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.1 .1 การกำหนดเป ้าหมายจำนวนร ับน ิส ิตคำนึงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย ์ประจำที ่ม ีอยู ่ ควบคุม
อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.2 4.25 4.28 

3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรที ่เปิดสอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร 
ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่กำหนดใน
หลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ คุณสมบตัิเฉพาะ
อ่ืน ฯลฯ 

4.3 4.35 4.36 

3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเคร่ืองมือหรือ
ข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็น
ธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.26 4.30 4.32 

3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจน
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐาน
หรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อม
ด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.15 4.20 4.22 

3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ/
หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที ่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด ้วย
ตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

4.26 4.30 4.32 

3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู ้สมัครในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่
นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.16 4.20 4.23 

รวมผลการประเมิน3.1.1(นิสิต) 4.22 4.27 4.29 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปี 2564 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อ
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกาศรับ และมีการรบัเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียม
ความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพฒันาจนมีคุณสมบตัิครบผ่าน
เกณฑ์ข้ันต่ำ เพื่อใหส้ามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.40 4.45 4.46 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา อาทิ การ
ปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้กอ่นเข้าศึกษา 

4.30 4.35 4.36 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับช้ีแจง
กฎระเบียบ ข้อบงัคับของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจนม ี

4.43 4.45 4.47 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา 
การลงทะเบียนเรียน โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นสิิตทุกคน 

4.26 4.30 4.32 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานสิิต และให้คำปรกึษา
ช้ีแนะ ในเรื่องต่างๆ ในการเรียน 

4.35 4.40 4.41 

3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนสิิตเพื่อจัดกลุม่/กิจกรรมในการเตรียม
ความพร้อมให้นสิิต ได้อย่างเหมาะสม 

4.32 4.35 4.38 

รวมผลการประเมิน 3.1.2 (อาจารย์) 4.34 4.38 4.40 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปี 2564  

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.2 การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อ
กระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประกาศรับ และมีการรบัเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียม
ความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพฒันาจนมีคุณสมบตัิครบผ่าน
เกณฑ์ข้ันต่ำ เพื่อใหส้ามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.20 4.25 4.26 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา อาทิ การ
ปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้กอ่นเข้าศึกษา 

4.30 4.35 4.36 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับช้ีแจง
กฎระเบียบ ข้อบงัคับของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมี 

4.26 4.30 4.32 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา 
การลงทะเบียนเรียน โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นสิิตทุกคน 

4.15 4.20 4.22 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานสิิต และให้คำปรกึษา
ช้ีแนะ ในเรื่องต่างๆ ในการเรียน 

4.26 4.30 4.34 

3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนสิิตเพื่อจัดกลุม่/กิจกรรมในการเตรียม
ความพร้อมให้นสิิต ได้อย่างเหมาะสม 

4.16 4.20 4.24 

รวมผลการประเมิน 3.1.2 (นิสิต) 4.22 4.27 4.29 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนสิิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษา ปีการศึกษา 2564  ด้านการรับนิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

4.22 4.22 4.24 4.27 4.26 4.29 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

4.34 4.22 4.38 4.27 4.40 4.29 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.1 4.28 4.22 4.31 4.27 4.33 4.29 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง กระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษาที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมี
คุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้
พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มี
เวลาเรียนเพียงพอ ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.20 คะแนน และการเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เกี ่ยวกับทางเลือกใน
การศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
                                                                    ปีการศึกษา 2564 23 

 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปี 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาโท (IQA 3.2 การควบคุม การ
ดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนพินธ์ 4.80 4.82 4.84 

1.2 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ มีความรู้ ความสามารถ ในการแนะนำการทำ
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

4.72 4.74 4.75 

1.3 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มเีวลาในการให้คำปรกึษาทีเ่พียงพอ 4.80 4.82 4.83 

1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.86 4.90 4.92 

1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรบัฟังความคิดเห็นและช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.86 4.90 4.91 

รวมผลการประเมิน3.2(อาจารย์) 4.81 4.83 4.85 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปี 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาโท (IQA 3.2 การควบคุม 
การดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ 

4.55 4.60 4.62 

1.2 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มีความรู้ ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

4.45 4.50 4.52 

1.3 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มีเวลาในการให้คำปรึกษาทีเ่พียงพอ 4.75 4.80 4.82 
1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำ
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.34 4.40 4.42 

1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรบัฟังความคิดเห็นและ
ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.29 4.30 4.32 

รวมผลการประเมิน3.2(นิสิต) 4.48 4.52 4.54 
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3.2.1ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
บัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ท่ีปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.26 4.31 4.32 

3.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.32 4.35 4.36 
3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.25 4.29 4.30 
3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผล
การเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.33 4.35 4.37 

3.2.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ 4.42 4.44 4.45 
3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จ
การศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.20 4.23 4.24 

3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา 4.65 4.69 4.70 
3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ ท่ี
เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอื่นๆ 

4.65 4.66 4.67 

รวมผลการประเมิน 3.2.1 (อาจารย์) 4.39 4.41 4.43 
 

3.2.1ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
บัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ท่ีปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.36 4.38 4.40 

3.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.30 4.44 4.45 
3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.32 4.35 4.36 
3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการ
เรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.34 4.36 4.37 

3.2.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ 4.35 4.36 4.38 
3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จ
การศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.12 4.13 4.14 

3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา 4.70 4.71 4.72 
3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ 
หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอื่นๆ 

4.48 4.51 4.52 

รวมผลการประเมิน 3.2.1 (นิสิต) 4.39 4.41 4.42 
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3.2.2ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปี 2564 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อ
กระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.21 4.22 4.24 
3.2.2 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีสนองความต้องการของ
นิสิต 

4.22 4.23 4.25 

3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 4.46 4.47 4.48 
3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic 
engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.45 4.47 4.49 

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

4.36 4.37 4.38 

3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.36 4.39 4.40 
3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.26 4.28 4.29 
3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนาให้ได้สาระ
ความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.35 4.37 4.38 

3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี  Visiting Professors ที่มาช่วยสอน
หรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.24 4.26 4.28 

รวมผลการประเมิน3.2.2 (อาจารย์) 4.32 4.34 4.35 
 
3.2.2ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปี 2564 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อ
กระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.15 4.17 4.18 
3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของนิสิต 4.25 4.28 4.30 
3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.40 4.41 4.42 

3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั ่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic 
engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.42 4.44 4.45 

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

4.32 4.33 4.34 

3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.30 4.33 4.34 
3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.22 4.24 4.25 
3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.24 4.26 4.28 

3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี  Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้
ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.28 4.31 4.32 

รวมผลการประเมิน3.2.2 (นิสิต) 4.28 4.31 4.32 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา และต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและด้านการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายด้าน ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโท
และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 

(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
บัณฑิตศึกษา) 

4.39 4.39 4.41 4.41 4.43 4.42 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศกัยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.32 4.28 4.34 4.31 4.35 4.32 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.2 4.36 4.34 4.38 4.36 4.39 4.37 

 
 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิต ต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่
นิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา และต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานสิิต 
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ความพึง
พอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเร่ือง ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.70 คะแนน ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
ด้านการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเร่ือง การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุม
กิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฯลฯ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 คะแนน ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ความพึงพอใจของนิสิต ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง  ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

อัตราการคงอยู ่

ปีการศึกษารับเข้า 
จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2557 371 256 96 64 17 20 0 0 

2558   472 376 102 35 32 0 0 

2559     64 59 24 34 8 2 

2560       18 18 12 5 0 

2561         15 15 10 2 

2562           14 14 3 

2563             17 14 

2564               16 
รวม 371 728 536 243 109 127 54 37 

 
อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จำนวนนิสิตต้นปีการศึกษา จำนวนนิสิตสิ้นสุดปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ) จำนวนที่หายไป 

2557 371 84.37 0.00 58 
2558 472 87.08 0.00 61 
2559 64 45.31 3.13 33 
2560 18 38.89 0.00 11 
2561 15 20.00 13.33 10 
2562 14 57.14 21.43 3 
2563 17 0.00 82.35 3 
2564 16 0.00 100.00 0 
รวม 987 78.12 3.75 179 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2563 
รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.67 4.72  
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.55 4.64  
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.65 4.70  
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.34 4.42  
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.40 4.55  
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.57 4.65  

รวมผลการประเมิน 4.53 4.61  

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.63 4.67 4.75 

    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.28 4.36 4.42 

    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.53 4.55 4.58 

    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.18 4.45 4.50 

    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.21 4.49 4.57 

    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.48 4.62 4.67 

รวมผลการประเมิน 4.39 4.52 4.58 
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3.3ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564ด้านผลท่ีเกิดกบันิสิต 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.55 4.56 4.58 
3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.58 4.60 4.62 
3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.60 4.63 4.64 
3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.52 4.55 4.56 

3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.62 4.64 4.65 
3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.45 4.48 4.50 
3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.50 4.52 4.54 
3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.48 4.50 4.52 
3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.50 4.53 4.54 
3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.65 4.68 4.69 

รวมผลการประเมิน 3.3 (อาจารย์-การคงอยู่) 4.54 4.57 4.58 
 
3.3ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกิดกับนสิิต 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคง
อยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนสิิตในหลักสูตร 4.55 4.61 4.62 
3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสตูร 4.65 4.67 4.68 
3.3.3 ความพึงพอใจของนสิิตต่อหลักสูตรและการรอ้งเรียนของนิสิต 4.63 4.66 4.67 
3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จาก
กระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.45 4.50 4.52 

3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.70 4.71 4.72 
3.3.6 ความกระตอืรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.30 4.33 4.34 
3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.30 4.32 4.33 
3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.54 4.55 4.56 
3.3.9 วิธีการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.50 4.53 4.54 
3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.70 4.71 4.72 

รวมผลการประเมิน 3.3 (นิสติ-การคงอยู่) 4.53 4.56 4.57 
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3.3ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อผลที่เก ิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน และ
กระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปี 2564  
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ และด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายดา้น ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.3.1 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ 
(IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) 

4.61 4.52 4.62 4.58 4.32 4.60 

3.3.2 ด้านผลที่เกิดกับนิสิต  
(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

4.54 4.53 4.57 4.56 4.58 4.57 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.3 4.58 4.53 4.6 4.57 4.45 4.59 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของอาจารย์และของนิสิต ในเรื่อง ผลที่

เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรยีน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดของอาจารย์และของนิสิต ใน
เรื่องความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นิสิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิต ต่อการจัดการข้อร้องเรียนของอาจารย์ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ในเรื่อง มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทางค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 คะแนน ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การจัดการข้อร้องเรียน ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ผลการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดของอาจารย์ ในเรื่องคุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คะแนน ผลประเมินความ
พึงพอใจของนิสิตมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 คะแนน  

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิตได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ผลการ
จัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คะแนน ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในเรื่องมี
ช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง, ผลการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
ของอาจารย์ ในเรื่องช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คะแนน 
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หมวดท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปี
การศึกษา 2564 ด้านระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสตูร 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรบั
อาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร/อาจารย์ประจำหลกัสตูร ระบบการบรหิารอาจารย์และระบบการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.52 4.58 4.60 

4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  4.56 4.60 4.62 

4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตร
สามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.65 4.68 4.69 

4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจำนวนที่
ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.72 4.75 4.76 

รวมผลการประเมิน4.1.1 (อาจารย์) 4.61 4.65 4.67 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำ
หลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปี 2564 ด้านระบบการบริหารอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอ่กระบวนการระบบการ
รับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย)์ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง
ทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.59 4.64 4.65 

4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการ
วางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีม
บริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.45 4.50 4.52 

4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มี
ศักยภาพให้คงอยู ่กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหาร
หลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตรากำลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผน
ธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตาม
บริบท 

4.30 4.50 4.51 

4.1.2.4 ในกรณีที ่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกำหนด สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.14 4.18 4.20 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
                                                                    ปีการศึกษา 2564 32 

 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอ่กระบวนการระบบการ
รับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย)์ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ 
ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหาร 
ความเส ี ่ยง ด้านจรรยาบรรณที ่เก ี ่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลนิสิต 

4.46 4.50 4.53 

4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร
อย่างชัดเจน 

4.38 4.41 4.42 

4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ 

4.55 4.59 4.60 

4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนบัสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 

4.44 4.45 4.46 

4.1.2.9 ระเบียบที่โปรง่ใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.33 4.36 4.37 
4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 4.45 4.50 4.52 
4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสทิธิภาพ 4.68 4.75 4.76 

รวมผลการประเมิน 4.1.2 (อาจารย์) 4.43 4.49 4.50 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารยป์ระจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปี 2564 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ
ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบ
การบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ือง 

4.72 4.75 4.76 

4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.36 4.38 4.40 

4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเน่ือง 

4.67 4.69 4.70 

4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.56 4.63 4.64 
4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.64 4.69 4.72 
4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย ์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

4.56 4.63 4.64 

4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์
สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.34 4.38 4.39 

4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่า
กำลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที ่ต ้องเน้นทักษะ
ความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

4.48 4.50 4.52 

รวมผลการประเมิน 4.1.3 (อาจารย์) 4.54 4.58 4.60 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปี 2564 ด้านการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบการบริหารอาจารย์ 
และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบ
การรับอาจารย์ใหม่) 

4.61 4.65 4.67 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4.43 4.49 4.50 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.54 4.58 4.60 

ภาพรวมผลการประเมิน4.1  4.53 4.57 4.59 
 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีคา่เฉลี่ยสงูสดุในเร่ืองระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.67 คะแนน และมีค่าเฉลีย่ต่ำสดุในเร่ือง ระบบการบริหารอาจารย ์ค่าเฉลีย่เทา่กับ 4.50 คะแนน  
หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเร่ือง ระบบการบริหารอาจารย ์โดยมี

วิธีการดำเนินงานดงัน้ี 
1.ส่งเสริมอาจารยป์ระจำหลักสตูรเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ 
2.ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับสถานการณ์โควดิ 19 
3. จัดสรรงบในการพฒันาอาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการ 
4. สง่เสริมแนะนำกระบวนการพัฒนาอาจารย ์
5. ทบทวนการบริหารกำลงัคนให้บคุลากรอยู่อย่างม่ันคง 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาด้านระบบการรับและแตง่ตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสตูร,ด้าน

ระบบการบริหารอาจารย์ และด้านระบบการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ในประเด็นระบบการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย ์
โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดงัน้ี 

1.วุฒิบตัรการเขา้รับการอบรมตา่งๆ 
2.การติดต่อสื่อสารผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. ผลงานวิชาการของอาจารย์สามารถกำหนดขอตำแหน่งทางวชิาการ 
4. พฒันาองค์กรใหเ้ป็นที่ยอมรับของสถาบันภายนอก 
5. การนำวิชาการสู่ชุมชนภายนอก 
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ปฏิบัติงานจรงิ จำนวน 3 คน มีวุฒิปริญญาโทจำนวน 
0 คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 คน และมีผลงานวิชาการของอาจารย์
ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS จำนวน 14 เรื่อง 
(ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก (หลักสูตรระดบัปริญญาโท) 

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 3 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 0 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 3 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารย์ปผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
3 

X 100 = 100 
3 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
100 

X 5 =8.33 
60 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 4.2.1(1) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 100  5 ร้อยละ 60 
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(ตัวบ่งชี้ 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ (หลักสูตรระดับปริญญาโท) 
จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย์ คน 0 
รองศาสตราจารย์ คน 0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 0 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน 3 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 3 
รวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) ร้อยละ 0 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 0 

รายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ 
-ไม่มี- 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

= 
0 

X 100 = ........0......... 
3 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
คะแนนที่ได้ = 

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

80 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 4.2.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 

(√บรรลุเปา้หมาย,xไมบ่รรลุเป้าหมาย) 
คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 60 0 x 0 ร้อยละ 80 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกลุ (2564) 
1 ดร.สมเกียรติ อุดมรัตนชัยกุล ดร.สมเกียรติ อุดมรัตนชัยกุล 
2 ดร.สกุล เกียรติ์จีรวิรัตน์ ดร.สกุล เกียรติ์จีรวิรัตน์ 
3 ดร.มีชัย ศรีคูณ ดร.มีชัย ศรีคูณ 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
ความพึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2564  
ด้านผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของ

อาจารย ์
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

4.39 4.42 4.45 

4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

5.00 5.00 5.00 

4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

5.00 5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.3 4.85 4.86 4.86 
 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง กระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู่

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ที ่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง จำนวนความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คะแนน 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ปีการศึกษา 2564  
ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาส
ในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.50 4.53 4.54 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มี
การเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

4.62 4.67 4.68 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเร ียนร ู ้ท ี ่ช ัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.52 4.53 4.54 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมี
เน้ือหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็น
จุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้ 

4.66 4.67 4.68 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.58 4.59 4.60 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา
และหลักสูตร 

4.54 4.55 4.56 

    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื ้อหาที ่กำหนดในคำอธิบาย
รายวิชาครบถ้วน 

4.54 4.57 4.58 

    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ใน
การเรียนวิชาต่อยอด 

4.67 4.70 4.72 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทัน
ตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

4.60 4.63 4.64 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.67 4.69 4.70 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที ่เร ียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมาย
การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.65 4.69 4.70 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)    
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.12 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่
ซับซ้อน มีจุดเน้น 

4.52 4.53 4.54 

    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย /
สนองความต้องการของสังคม 

4.60 4.63 4.64 

    5.1.14 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
หลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

4.45 4.49 4.50 

   5.1.15 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์
ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 

4.50 4.52 4.54 

รวมผลการประเมิน5.1 4.57 4.60 4.61 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง กระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
ในเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับ
ของหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง หัวข้อวิทยานิพนธเ์ป็น
ประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร  มีจุดเน้นโดยมี
วิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1.สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาที่เปิดสอนให้ทันสมัยและทันต่อปัจจุบันและมีความเหมาะสม 
2.แนะนำการทำหัวข้อให้สอดคล้องกับภาระงานของผู้เรียน 
3.ส่งเสริมการนำเสนอหัวข้อกับความต้องการ 
4.มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ สามารถพัฒนาด้านหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที ่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ

หลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร มีจุดเน้นโดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1.มีคลีนิควิจัย 
2.อาจารย์ที่ปรึกษากำกับติดตามดูแล 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในกสนวิพากษ์หลักสูตร 
4. เชิญผู้เช่ียวชาญในการประเมินหลักสูตร 
5. พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีความเจริญก้าวหน้า 
6.ได้จัดทำ Flow Chart ตั้งแต่เริ่มต้นปีการศึกษาจนจบการศึกษา 
4.รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดทำวิทยานิพนธ์และสาร

นิพนธ์ 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
5.2.1ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปี 2564 
ด้านการวางระบบผู้สอน เฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ฯลฯ) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

5.2.1 ผู ้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที ่สอน มีความรู ้และความชำนาญใน
เนื้อหาวิชาที่สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

4.54 4.55 4.57 

5.2.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย 
เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และ
ประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

4.70 4.75 4.78 

5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารย์
ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.55 4.60 4.62 

5.2.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 และ 
มคอ .4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอน
รายวิชา 

4.52 4.53 4.54 

5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอน
จากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับ
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4.34 4.35 4.36 

5.2.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ 
และการปรับปรงุพฒันาให้มคีวามสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลอืนิสติอย่างเหมาะสม 

4.54 4.58 4.60 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)     
5.2.7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ 
ประสบการณ์ เวลาในการให้คำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

4.69 4.70 4.72 

5.2.8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อ
วิจัยที่จะควบคุมการทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

4.76 4.78 4.79 

5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที ่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ 

4.72 4.75 4.76 

5.2.10 มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงาน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4.56 4.58 4.60 

รวมผลการประเมิน 5.2.1 4.59 4.62 4.63 
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5.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปี 2564 
ด้านการบวนการเรยีนการสอน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่
ย 

ค่าเฉลี่
ย 

ค่าเฉลี่
ย 

5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที ่มีหลายกลุ ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

4.76 4.78 4.80 

5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.56 4.57 4.58 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.65 4.67 4.68 

5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต (เช่น ความรู้พื้นฐานที่
จำเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.56 4.57 4.58 

5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์
การเรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.70 4.47 4.48 

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

4.56 4.58 4.59 

5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้าน
การหางานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 

4.66 4.67 4.68 

5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ 
การศึกษาดูงาน 

4.44 4.46 4.48 

5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.68 4.70 4.72 
5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสติของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารยท์ีม่ี
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.56 4.58 4.60 

5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสร ิมพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

4.68 4.70 4.72 

5.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.52 4.54 4.55 

5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.60 4.61 4.62 
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพ่ิมเติม (     
5.2.14 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 
โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

4.46 4.48 4.50 

5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้ความ 
สำคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตตามจรรยาบรรณ
ของอาจารย์ 

4.56 4.57 4.58 

 5.2.16 มีระบบการกำกบัติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/สาระนพินธ์ของนิสิต 
เพื่อให้นสิิตสำเรจ็การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

4.75 4.79 4.80 

5.2.17 หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคลอ้งหรือสัมพันธ์กบัความเช่ียวชาญของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

4.74 4.78 4.80 

5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตแตล่ะคน
อย่างน้อยหนึง่ครั้งตอ่ภาคการศึกษา 

4.55 4.57 4.58 

5.2.19 มีฐานข้อมลูงานวิจัยออนไลนท์ี่เกี่ยวข้องและนสิิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 4.68 4.70 4.72 
5.2.20 มีการให้ความรู ้และระดับชั ้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4.54 4.57 4.58 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่
ย 

ค่าเฉลี่
ย 

ค่าเฉลี่
ย 

5.2.21 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและ
ปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 

4.25 4.30 4.32 

5.2.22 การช้ีแนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดทำข้อเสนอ
โครงการที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน 

4.65 4.69 4.70 

5.2.23 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี  Visiting 
Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.32 4.37 4.38 

รวมผลการประเมิน 5.2.2 4.58 4.60 4.61 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
ปีการศึกษา 2564 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  4.59 4.62 4.63 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.58 4.60 4.61 

ภาพรวมผลการประเมิน 5.1 4.59 4.61 4.62 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง กระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื ่อง ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ปีการศึกษา 2564  
ด้านการประเมนิผู้เรียน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

  5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 4.39 4.42 4.43 
  5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.54 4.58 4.59 

  5.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต
พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริง
ในการประกอบอาชีพ 

4.62 4.63 4.64 

  5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

4.44 4.46 4.48 

  5.3.5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิต 
(มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

4.38 4.40 4.42 

  5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.36 4.40 4.41 
  5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนิสิต
และลักษณะของรายวิชา) 

4.60 4.64 4.65 

  5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 4.45 4.46 4.47 
  5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

4.56 4.58 4.59 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
  5.3.10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการ
สอบป้องกัน ชัดเจน 

4.66 4.69 4.70 

  5.3.11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของ
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้ 

4.55 4.57 4.58 

  5.3.12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการ
ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสาร
ซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

4.54 4.58 4.59 

รวมผลการประเมิน 5.3 4.51 4.53 4.55 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง เทคโนโลยีที ่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ที ่ได้มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.59 คะแนน และมีค่าเฉลี ่ยต่ำสุดในเรื ่อง การควบคุมการ
ประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินทีไ่ด้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรือ่ง การควบคุมการประเมินผล
การเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง
จุดเน้นของรายวิชา โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. ทุกรายวิชาทบทวน Curriculum Mapping เพื่อนำมาปรบัปรงุหลักสูตร 
2. จัดเวทีวิพากษ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
3. กำหนด IQA ของผู้เรียนให้ตรงกบั มคอ.2 

ทั้งนี้สามารถพฒันาด้านการประเมินผู้เรียนในประเด็น กระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา/ฯลฯ โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรปูธรรมดังนี ้

1. มีการปรับปรงุให้ครบมาตรฐาน IQA 5 ด้าน 
2. ปรับปรงุ Curriculum Mapping ให้ตรงกับรายวิชา 
3. มคอ. 3 เขียนวิธีการสอนในการประเมินให้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1 )อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) 
ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 5 ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 

รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวน

ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 

1.ดร.สมเกียรติ อุดมรัตนชัยกุล 

2.ดร.สกุล เกียรติจีรวิรัตน์ 
3.ดร.มีชัย ศรีคูณ 
4.ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 
5.รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 

ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ก.ค. 64 5 คน 100 
ครั้งที่ 2 วันที่ 12ธ.ค.64 5 คน 100 
ครั้งที่ 3 วันที่ 2เม.ย. 65 5 คน 100 
ครั้งที่ 4 วันที่ 2-ก.ค. 65 5 คน 100 
ครั้งที่ 5 วันที่ 6 ส.ค. 65 5 คน 100 

เฉลี่ยร้อยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 เอกสารที่ 5.4.1-1 
รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เอกสารที่ 5.4.1-2 
สรุปจำนวนผู้เข้า
ประชุม 
เอกสารที่ 5.4.1-3 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
             หลักสูตรใหม่            

             หลักสูตรปรับปรุง 
     -เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2563 โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
     -หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 (มคอ. 2) และ สมอ. 08 ปรับปรุงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำให้เป็นปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์ในการ
ประกันคุณภาพภายใน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อนุมัติหลักสูตรใน
การประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 และได้รับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว 

 เอกสารที่ 5.4.2-1 
รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เอกสารที่ 5.4.2-2 
เล่มหลักสูตรที่มีการ
ประทับตรายางจาก 
สกอ. (มคอ. 2) 
เอกสารที่ 5.4.2-3 
สมอ. 08 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ. 2 จำนวน 8 วิชา มีรายละเอียด 
ดังน้ี 
1.หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 
2.หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1ในสังกัดคณะ...-.....วิชา  
  2.2นอกสังกัดคณะ...-....วิชา   
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 3.1  

 เอกสารที่ 5.4.3-1 
รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
เอกสารที่ 5.4.3-2 

มคอ. 2 
เอกสารที่ 5.4.3-3 

มคอ. 3 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา ทุกรายวิชาที่เปิดสอนและจัดทำ 
มคอ.5-6 จำนวน 9 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1.หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 9 วิชา 
2.หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1ในสังกัดคณะ...0.....วิชา 
  2.2นอกสังกัดคณะ...0....วิชา 
ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใน 30 วัน 
หลักฐานเอกสาร 
-แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดทุกชั้นปี และ
หลักฐาน มคอ. 5 
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 เอกสารที่ 5.4.3-1
รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
เอกสารที่ 5.4.3-2 
มคอ.5 
เอกสารที่ 5.4.3-3 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ครั้งที ่
5/2564 เมื่อวันที่ 6 
ส.ค. 65ในการ

พิจารณา มคอ. 5 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังส้ินสุดปีการศึกษา ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล)มีการจัดทำ มคอ.7 ส่งภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด คือ ภายใน 60 วัน โดยมีข้อมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

 เอกสารที่ 5.4-5-1 
มคอ. 7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1. ไดจั้ดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่านิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ (learning 
outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2 โดยมีรายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 จำนวนทั้งสิ้น 4 วิชา จาก
วิชาที่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2564 จำนวน 9 วิชา คิดเป็นร้อยละ 44.44  
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (ตามแบบฟอร์ม 5.4.6) 

 เอกสารที่ 5.4.6-1 
มคอ.2 
เอกสารที่ 5.4.6-2 

มคอ.3 
เอกสารที่ 5.4.6-4 

มคอ.4 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
1. ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการสอน
และวิธีการประเมิน รายวิชาที่มีการปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) 
ตามข้อเสนอแนะใน มคอ. 7 ในปีการศึกษา 2563 
2. มีข ้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.  3-4 และมีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 

 เอกสารที่ 5.4.7-1 มคอ.2 
เอกสารที่ 5.4.7-2 มคอ.3 
เอกสารที่ 5.4.7-3 มคอ.4 
เอกสารที่ 5.4.7-4มคอ.5 
เอกสารที่ 5.4.7-4มคอ.6 
เอกสารที่ 5.4.7-4มคอ.7 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2564 ลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มีการรับอาจารย์ใหม่ โดยทางมหาวิทยาลัย
ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวน
อาจารย์ใหม่ มีจำนวน 1 คน และอาจารย์ใหม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศและการแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้มีการจัด
ให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตามผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนของอาจารย์ใหม่หลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 เอกสารที่ 5.4-8-1 

มคอ. 2 

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
1.มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา 

จำนวน 5 คน 
2.มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการ

สอน 
3.การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ–นามสกุล 
ชื่อโครงการหรือ
หัวข้อที่รับการ

พัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
การเรียนการสอน 

1 
 
2 
 
3 
4 
5 

ดร.สมเกียรติ 
อุดมรัตนชัยกุล 
ดร.สกุล เกียรติ์จีรวิ
รัตน์ 

ดร.มีชัย ศรีคูณ 
ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 
รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 

 

โครงการ xstudi เพื่อ
การเรยีนการสอน 
ผ่านระบบเครือข่าย 
Yealink 

2564 

 
 

 

ม.เวสเทริ์น หลักการเรียนในระบบ
ผ่านเครือข่าย Yealink 

  โครงการศึกษาดูงาน 
จังหวัดชลบุรี เรื่อง 
การบริหารการศึกษา

6-8 มี.ค. 
2565 ณ เมือง

หลักสูตร/
บัณฑิต

หลักการการบริหาร
การศึกษาในท้องถิ่น,การ
บริหารจัดการศึกษาทั้ง

 เอกสารที่ 5.4.9-1 

รายชื่ออาจารย์ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ในท้องถิ่นในรูปแบบ
การศึกษาพิเศษ 
พัทยาพืน้ที่เมือง
เศรษฐกิจ EEC  

พัทยา จังหวัด
ชลบุร ี

วิทยาลัย/ม.
เวสเทริ์น 

เอกชนและภาครัฐโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

  โครงการด้านทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม  

6-8 มี.ค. 
2565 ณ วัด
ญาณสังวรา
รามวรวหิาร จ.
ชลบุร ี

หลักสูตร/
บัณฑิต
วิทยาลัย/ม.
เวสเทริ์น 

การบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย และการพัฒนาการ
คิดและการทำงานด้วย
กระบวนการคิดเชิงบวก 

5  โครงการปฎิบัตกิาร 
สนทนาธรรม เร่ือง 
ความสำคญัของ
พระพุทธศาสนากับการ
ดำรงชีวิตในช่วงโควิด 
(Covid-19)  

9 พ.ค. 2565 

วิทยากร คอื 
พระครูธีรธรรมา
ภรณ์ ผู้ช่วยเจ้า
อาวาสวดัเครือ
วัลย์วรวิหาร 
พระครูวิบูลสร
กิจ นักวิชาการ
การศึกษา ม.
มงกุฎราช
วิทยาลัย และ
พระมงคล
เมธาวัฒน์ 
เลขานุการรอง
แม่กองธรรม
สนามหลวง และ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดนรนาถสุนท
ริการาม 

ม.เวสเทิร์น +
ม.ราชภัฏ
พระนครใน
รูปแบบ 
online ผ่าน
ระบบ 
Zoom 

การพัฒนาการคดิและการ
ทำงานด้วยกระบวนการคิด
เชิงบวกเร่ือง ความสำคัญ
ของพระพุทธศาสนากับการ
ดำรงชีวิตในช่วงโควิด 
(Covid-19) 

  โครงการอาจารย์พี่เล้ียง 
การออกแบบการเรียนรู้
ตามแนวคดิสตีมศกึษา 
(Sterm Education)  

14-15 ต.ค. 
2564 

 
 

 

ณ สนง.เขต
พื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา 
จ.สุพรรณบุรี 
เขต 2 

 

  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการย่ืนขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ  

11 พ.ย. 2564 
บรรยายโดย ผศ.
รุ่งรตา วงศ์ไกร 
ผอ.สน.วิชาการม.
เวสเทิร์น 

สน.วิชาการ 
ม.เวสเทิร์น 
ผ่านระบบ 
yealink 

หลักการพัฒนาทางด้าน
วิชาการในการขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

  โครงการการทบทวน
วรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ การวเิคราะห์อภิ
มานและแนวทางการ
เผยแพร่ผลงาน 
(Systematic Review, 
Meta-analysis & 
Publication 
Guidelines)  

29 ม.ค. 2565 
บรรยายโดย รศ.
ดร.ทนพ.มนัส 
โคตรพุ้ย สำนัก
วิชาการสหเวช
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ์

วิทยาลัยวิทย
ศาสตร์

สุขภาพ ม.เวส
เทิร์น 

ผ่านระบบ 
Yealink 

หลักการและระบบการ
วิเคราะห์อภิมานและแนว
ทางการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

  โครงการจัดการความรู้ 
เร่ืองการขอจดลิขสิทธิ์
ผลงานวิชาการ  

11 ก.พ. 2565

 

สน.วิจัยและ
บริการ
วิชาการ และ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
ผ่านระบบ 
yealink 
บรรยายโดย 
ผศ.ณัฐนันท์ 
ทองทรัพย์ 
รอง ผอ.ส่วน
งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ ม.
เวสเทิร์น 

ความรู้และหลักเกณฑ์ใน
การขอจดลิขสิทธิ์ผลงาน
วิชาการ 

  โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “เทคนิคการ
พัฒนาส่ือการสอน
ออนไลน์ในยุคดิจิตอล 
คร้ังท่ี 1 

9 มี.ค. 2565 
บรรยายโดย ผศ.
ดร.ณัฏฐ์ โอธนา
ทรัพย์ ผอ.ศูนย์
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
การศึกษา ม.
เอเชียอาคเนย์ 

วิทยาลัยสห
วิทยาการ
ร่วมกับ
วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

เทคนิคการพัฒนาส่ือการ
สอนออนไลน ์

  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรมการ
วิจัยในมนษุย์ คร้ังท่ี 10 
เร่ือง หลักจริยธรรมการ
วิจัยในมนษุย์  

10 เม.ย. 2565 

 
บรรยายโดย รศ.
ดร.สุธรรม นัน
ทมงคลชัย 

ผ่านระบบ 
Online และ 
Onsite 

หลักจรรยาบรรณ 
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีใช้
ในการทำวิจัย 

  ประชุมวิชาการและการ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ คร้ังท่ี 19 
เร่ือง “การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใตก้าร
เปล่ียนแปลงของโลกเพือ่
สังคมท่ีย่ังยืน 

27-28 พ.ย.64 

 
ณ อาคารคณะ
ทันตแพทย์
ศาสตร์ ม.เวส
เทิร์น วัชรพล  

ม.เวสเทิร์น
รูปแบบ 
Onsite และ 
Online 

การพัฒนาทางด้านวิชาการ 

  โครงการ เรื่อง เทคนคิ
การสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
ครั้งที่ 2  

14 มิ.ย. 2565 

 
 
วิทยากร โดย 
รศ.ดร.ชยัวิชิต 
เชียรชนะ และ 
ดร.สามารถ 
สว่างแจ้ง คณะ
ครศุาสตร์
อุตสาหกรรม 
ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

รูปแบบ 
onsite และ 
online ผ่าน
ระบบ 
Yealink 

เทคนิคการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู ้

  ประชุมวชิาการและ
การนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 

25-26 มิ.ย. 
2565 

 

ม.เวสเทริ์น
รูปแบบ 

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูก
ถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อน
นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”  

ณ อาคารคณะ
ทันตแพทย์
ศาสตร์ ม.เวส
เทิรน์ วัชรพล 

Onsite และ 
Online 

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการ

พัฒนา 5 คน 
จำนวนอาจารย์ประจำ 

รวม 5 คน 
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
1.มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
(บุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2.มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.มีการประเมินผลและติดตามผล 

ท่ี ช่ือ–นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือหัวข้อท่ี

รับการพัฒนา 
วัน/เดอืน/

ปี 
จัดโดย 

หัวข้อท่ีนำไปใช้ใน
ปฏิบัติงาน 

1 อรพิน บุตรพรม การอบรมวิธีการใช้e-
office 

2564 สำนัก
อธิการบดี 

หน่วยงานที่
สนับสนนุและ
ประสานกับอาจารย์
ของบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกหลักสูตร 

  โครงการ xstudi เพื่อ
การเรียนการสอน ผ่าน
ระบบเครือข่าย 
Yealink 

2564 

 
 

 

ม.เวสเทิร์น หลักการเรียนใน
ระบบผ่าน
เครือข่าย 
Yealink 

  โครงการศึกษาดูงาน 
จังหวัดชลบรุี เรื่อง การ
บริหารการศึกษาใน
ท้องถ่ินรูปแบบ
การศึกษาพิเศษ พัทยา
พื้นที่เมืองเศรษฐกิจ 
EEC  

6-8 มี.ค. 
2565 ณ 
เมืองพัทยา 
จังหวัด
ชลบุร ี

หลักสูตร/
บัณฑติ
วิทยาลัย/ ม.เวส
เทิร์น 

หลักการการ
บริหารจัด
การศึกษาใน
ท้องถ่ิน, การ
บริหารจัดการ
การศึกษา
ภาคเอกชนและ
ภาครฐั, ในช่วง
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

  โครงการด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  

6-8 มี.ค. 
2565 ณ วัด
ญาณสังวรา
รามวรวิหาร 
จ.ชลบุรี 

หลักสูตร/บัณฑติ
วิทยาลัย/ ม.เวส
เทิร์น 

การบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย และการพัฒนาการ
คิดและการทำงานดว้ย
กระบวนการคิดเชิงบวก 

  โครงการปฎิบัตกิาร สนทนา
ธรรม เร่ือง ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากับการ
ดำรงชีวิตในช่วงโควิด 
(Covid-19)  

9 พ.ค. 2565 

วิทยากร คอื 
พระครูธีรธรร
มาภรณ์ ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวดั
เครือวัลย์

ม.เวสเทิร์น+ม.
ราชภัฏพระนคร
ในรูปแบบ 
online ผ่าน
ระบบ Zoom 

การพัฒนาการคดิและ
การทำงานดว้ย
กระบวนการคิดเชิงบวก
เร่ือง ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากับการ
ดำรงชีวิตในช่วงโควิด 
(Covid-19) 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ10 
(5.4.10)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

วรวิหาร พระ
ครูวิบูลสรกิจ 
นักวิชาการ
การศึกษา ม.
มงกุฎราช
วิทยาลัย และ
พระมงคล
เมธาวัฒน์ 
เลขานุการรอง
แม่กองธรรม
สนามหลวง 
และผู้ช่วยเจ้า
อาวาสวดันร
นาถสุนทริกา
ราม 

  ประชุมวิชาการและการ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังท่ี 20 เร่ือง “ปลูกถ่าย
แนวคิดการวิจัย สู่การ
ขับเคล่ือนนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน”  

25-26 มิ.ย. 
2565 

 
ณ อาคารคณะ
ทันตแพทย์
ศาสตร์ ม.เวส
เทิร์น วัชรพล 

ม.เวสเทิร์น
รูปแบบ Onsite 
และ Online 

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการ 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ด้รับ

การพัฒนา 1 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุน

ประจำรวม 1 คน 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย (ปีการศึกษา2564) ทั้งสิ้นจำนวน

14 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนความพึง
พอใจต่อหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.82  เมื่อแยกเป็นราย
ด้านได้ดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผล

การเรียนรู้ตาม TQF 

ผลสำรวจ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 64.00 14 4.57 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 66.50 14 4.75 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 69.60 14 4.97 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

69.45 14 4.96 ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

69.47 14 4.96 ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 65.88 14 4.71 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 404.90 14 4.82 ดีมาก 

 

√ เอกสารที่ 5.4.11-1 
นิสิตชั้นปีสุดท้าย 
เอกสารที่ 5.4.11-2
ความพึงพอใจของ
นิสิตชั้นปีสุดท้าย 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2563) 
ทั้งสิ้นจำนวน 17 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ. 100 ได้
คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.82 เม่ือ
แยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตาม TQF 

ผลสำรวจ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 82.50 17 4.85 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 84.20 17 4.96 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 46.30 17 4.49 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
82.35 17 4.84 

ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

82.50 17 4.85 
ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 84.20 17 4.95 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 492.05 17 4.82 ดีมาก 

 

 เอกสารที่ 5.4.12-2 
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ (ปีการศึกษา 

2563) 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ มีจำนวน12 ตัวบ่งชี้ 

จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 
มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี้ 

(ตัวบ่งชีท้ี่ดำเนินการผ่าน 1, 2, 3, 4, และ5) 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 ร้อยละ 100 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีไม่ประเมินในปีนี้ มีจำนวน12 ตัวบ่งชี้ 
จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดำเนินการผ่าน มีการดำเนินการผ่านจำนวน 12 ตัวบ่งชี ้
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ ร้อยละ100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อดา้นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
  1.1 ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.45 4.48 4.49 
  1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด 
ตำรา/หนังสือ แหลง่เรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจดั
การศึกษา 

4.48 4.50 4.52 

  1.3 ห้องสมุดเป็นแหลง่เรียนรู้ที่ใหข้้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามท่ีต้องการ และมี
การปรับปรุงให้ทันสมัย 

4.52 4.53 4.54 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอ้ม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มีประสทิธภิาพอยู่
ตลอดเวลา 

4.32 4.35 4.36 

  1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 4.56 4.58 4.59 
  1.6 มีการบริการสญัญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.56 4.58 4.60 
  1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ์ได้พบปะแลกเปลีย่นสนทนา หรือทำงาน
ร่วมกัน 

4.50 4.53 4.55 

  1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับ
นิสิต 

4.32 4.35 4.36 

  1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.36 4.40 4.41 
  1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  4.54 4.55 4.56 

รวมผลการประเมิน 4.46 4.49 4.50 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/
ฯลฯ ปี 2564 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

  6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4.22 4.68 4.69 

  6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 

4.44 4.43 4.44 

  6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4.56 4.39 4.40 

  6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 4.58 4.64 4.65 
  6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 4.45 4.57 4.58 
  6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ 
เพียงพอและทันสมัย 

4.56 4.43 4.44 

  6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และ
ทันสมัย 

4.34 4.64 4.65 

  6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยน
สนทนาหรือทำงานร่วมกัน 

4.69 4.71 4.72 

  6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.56 4.39 4.40 
  6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมี
ประสิทธิภาพ อาจารย์และนิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

4.68 4.54 4.55 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
  6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมี
ของหลักสูตรปริญญาโท เช่น ฐานสืบค้นงานวิจัยระดับนานาชาติ เป็นต้น 

4.18 4.29 4.30 

  6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพื่อทำวิจัย 4.42 4.68 4.69 
  6.1.13 มีห้องทำงานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทำ
วิจัย 

4.59 4.82 4.83 

  6.1.14 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.48 4.54 4.55 
รวมผลการประเมิน 4.48 4.55 4.56 
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รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตร 
อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557  

- 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558  
- 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559  
1. ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน 
2. รศ.ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
3. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ์ 
4. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
5. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
6. ดร.นิษฐวดี จิรโรจน์ภิญโญ 
7. ดร.กฤษณะ บุหลัน 
8. รศ.ดร.อรรถนพ พงษ์วาท 

 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
2. ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตมะเวทิน 
3. ผศ.ดร.กฤษฏ์ิ กิตติฐานัส 
4. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
5. ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
6. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ์ 
7. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 
8. รผศ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด 
9. ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห ์

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
2. ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตมะเวทิน 
3. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
4. ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
5. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 
6. ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด         
7. ผศ.ดร.จิราภรณ์  สุภิสิงห ์
8. ผศ. ดร.กฤษฏ์ิ กิตติฐานัส 
9. ผศ.ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ 
10. ผศ. ดร.กฤษณะ บุหลัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
1. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
2. ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตมะเวทิน 
3. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
4. ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
5. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 
6. ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด         
7. ผศ.ดร.จิราภรณ์  สุภิสิงห ์
8. ผศ.ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ 
9. ผศ. ดร.กฤษณะ บุหลัน 
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อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 
1. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
2. ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตมะเวทิน 
3. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
4. ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
5. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 
6. ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด         
7. ผศ.ดร.จิราภรณ์  สุภิสิงห ์
8. ผศ.ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส 
9. ผศ. ดร.กฤษณะ บุหลัน 

         10.ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 
1. ดร.สมเกียรติ อุดมรัตนชัยกลุ 
2. ดร.สกลุ เกียรติจรีวิวัฒน ์
3. ดร.มีชัย ศรีคูณ 
4. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
5. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
                                                                    ปีการศึกษา 2564 56 

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา (ระบบการศึกษาทางไกล) ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2564 

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 4.45 4.67 4.81 4.81 

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

1.37 2.89 3.75 1.34 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 2.91 3.78 4.28 3.07 
3. นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3 3.33 3.66 
4. อาจารย์ 
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4 4 4 

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

=5 
5+0+5/3 
=3.33 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 5 5 5 0 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 5 5 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 3 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4 4.33 4 3.78 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียน 
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

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

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.75 4.25 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.60 3.89 3.97 3.81 

 


