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คำนำ 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสร ็จเร ียบร ้อยแล้ว จ ึงนำเสนอรายงานนี ้ต ่อหลักส ูตรปรัชญาดุษฎีบ ัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลท่ัวไป 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นหลักสูตรหนึ่งซึ่ง
ดำเนินการ ณ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร ์น เป ็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับ
อนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับการรับรอง
จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2552 และอาจารย์ประจำปีการศึกษา 
2564 จำนวน 5 คน จำแนก ดังนี้ มี วุฒิปริญญาเอก 5 คน ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน และดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  2 คน ทั้งนี้หลักสูตรมีนิสิตจำนวน 38 คน และในปีการศึกษา 2564 มีนิสิตสำเร็จ
การศึกษา 2 คน 

ปณิธาน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นงานวิจัย ส่งเสริมคุณธรรม และความเป็นผู้นำ โดยสร้างคลังแห่งขุม
ปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นมหาบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม 
ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน 

วิสัยทัศน์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ที่ชัดเจนและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการด้านวิชาการแก่สังคม สร้างบัณฑติให้
เป ็นนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกว้างไกลก้าวล้ำนำยุคควบคู่ค ุณธรรมร่วมพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้า 

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

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United 
creative –  

ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั้นนำทางปัญญา, Technology - พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับมาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่
ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผ่าน ไม่
ผ่าน 

2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥3.51 197.50/7=4.70 4.70 4.7 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก)  ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือ
เผยแพร่ 

ร้อยละ 80 0/2x100=0 
0/40x5=0 0 0 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 2.35 2.35 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

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

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 
5+5+2.78+0/4 

=3.20 3.20 3.20 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
100 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80 3/3x100=50 

50/100x5=2.50 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ร้อยละ 50 1/3x100=3.33 
3.33/60x5=2.78 2.78 2.78 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

3 0/2=0 
0/0.25x5=0 0 0 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 3 3 3 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.40 3.40 
5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน  
(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 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.53 3.53 
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หลักสูตร ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหบ้ัณฑิตมผีลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทีห่ลากหลายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2. เพิ่มจำนวน (รอ้ยละ) การประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสะท้อนคุณภาพบัณฑิตที่ครอบคลมุและ

น่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
จุดเด่น 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางในการปรับปรุง 

1. วางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทางทีห่ลากหลายเพื่อให้ได้จำนวนตามเป้าหมายที่กำหนดใน 
มคอ. 2 

2. สร้างความเช่ือมโยงกบัระดับปรญิาโทเพื่อเพิ่มจำนวนนสิติ สร้างความหน่วยงานสถานศึกษาโดยทำ
ความร่วมมือกบัสำนักงานการศึกษาจังหวัดต่างๆ 

3. วางแนวทางในการจัดหาเงินทุนเพือ่สนบัสนุนนสิิตในเรื่องการตีพมิพ์บทความวิจัย 
4. จัดทำแผนการสงเสรมิและพฒันานสิิตใหส้ำเรจ็ตามระยะเวลาของหลกัสูตร 
5. หลักสูตรควรมีการจัดกจิกรรม/โครงการเพิ่มข้ึน โดยเป็นกิจกรรมพัฒนาให้นิสิตมีศกัยภาพการวิจัยที่

แสดงออกถงึการผลิต และเผยแพร่ความรู้จากการวิจัยของนสิิต และรายงานความเช่ือมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
เกิดจากกระบวนการที่จัดให้แก่นิสิตโดยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพหรือผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนิสิตอย่างชัดเจน 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจำมีคุณวุฒิปริญญาเอก ครบทุกคนและและผู้รบัผิดชอบหลักสูตรมีตำแหน่งทาง 
วิชาการในระดับรองศาสตราจารย ์

จุดท่ีควรพัฒนา 
     1. สง่เสรมิให้อาจารยป์ระจำมผีลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบันานาชาติเพิ่มข้ึน และให้ได้รับการ

อ้างอิงในฐานข้อมลูวารสาร 
2. หลักสูตรควรสรรหาแหลง่ทุนงบประมาณจากภายนอกเพือ่การทำวิจัย และตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานวิจัย

ของอาจารย์อย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน 

จุดเด่น 
1. เป็นหลักสูตรข้ันสูงที่มีการจัดเนื้อหาสาระรายวิชาที่ทันสมัย สะท้อนอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์เพือ่ควบคุม และกำกบัให้นักศึกษาสามารถสำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 
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 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น   

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)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ 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 การ
เรียนการสอน 
การประเมิน

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 33 33 32 22 17 17 0 0 
2558   36 36 31 12 16 1 0 
2559     20 20 11 14 3 2 
2560       9 8 7 2 2 
2561         2 2 1 1 
2562           1 1 0 
2563             20 18 
2564               15 
รวม 33 69 88 82 50 57 28 38 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา จำนวนรับเข้า จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิตท่ี
สำเร็จการศึกษา 

จำนวนนิสิตท่ียังไม่
สำเร็จการศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จการศึกษา 

ร้อยละอัตรา
การคงอยู ่2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2557 33 1 10 3 2 - 0 16 0 48.48 0.00 
2558 36   5 11 4 3 1 24 0 66.67 0.00 
2559 20       6 1 1 8 2 40.00 10.00 
2560 9         3 0 3 2 33.33 22.22 
2561 2          0 0 1 0.00 50.00 
2562 1          0 0 0 0.00 0.00 
2563 20          0 0 18 0.00 90.00 
2564 15           0 0 15 0.00 100.00 
รวม 136 1 15 14 12 7 2 51 38 37.50 27.94 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 คุณภาพของบัณฑิต รุ่นจบปีการศึกษา 2563 
ลำดับที ่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ผลรวมค่าคะแนน จำนวนคนที่ตอบ ค่าเฉลี่ย 

1 (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 33.00 7 4.71 
(2)ด้านความรู้ 34.50 7 4.93 
(3)ด้านทักษะทางปัญญา 33.00 7 4.71 
(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 32.50 7 4.64 
(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 32.50 7 4.64 
(6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามท่ีองค์กรวิชาชีพกำหนด) 32.00 7 4.57 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 197.50 7 4.70 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 7 
3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 7 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 32.92 

 
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ์ ค่า
น้ำหนัก 

จำนวน ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10 - - ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 - - ตารางที่ 2.2-2 

3.1บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

0.40 - - ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีระดับชาติไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป 

0.40 - - ตารางที่ 2.2-3 

3.3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 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. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 

1.00 - - ตารางที่ 2.2-6 

6.2 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 2.2-6 
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ประเภทการตีพิมพ์ ค่า
น้ำหนัก 

จำนวน ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

7. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - ตารางที่ 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางที่ 2.2-7 

9. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - ตารางที่ 2.2-7 
10. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 - - ตารางที่ 2.2-7 
11. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - ตารางที่ 2.2-7 
12. ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 0  
13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมดในหลักสูตร (คน) 2  
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตร 0  
15. แปลงค่าคะแนนท่ีได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได้เท่ากับ 0  

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของนิสิตที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหาร
การศึกษา กรณีไม่ประสงค์ขอเทียบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 

ที่ ชื่อผู้วิจัย แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหล่งที่เผยแพร่
ผลงานวจิัย 

ปีที่ตีพิมพ์ ว/ด/ป ค่าน้ำหนกั 

1 นางสาวชื่นหทัย สุริยโสภาพันธุ ์
5983010006 

2.1 การพัฒนารูปแบบการบรหิารทรพัา
กรบุคคลของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกลา้บนแพลตฟอร์ม 

วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร. 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 
ก.ย.-ต.ค.2565 

0.80 

2 นางศรณี คุปติปัทมกุล 
5883010031 

2.1 รูปแบบการบริหารจัดการ
สถานศึกษาภาคบังคบัสู่ความป็น
เลิศจังหวัดนนทบรุ ี

วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน์ มจร. 

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 
พฤษภาคม 2566 

0.80 

TCI กลุ่มท่ี 1 ค่าน้ำหนัก 
หมายเหตุ วัน เดือน ปี ท่ีเผยแพร่ เกินระยะเวลาในการจัดทำ มคอ.7 

1.60 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 (3.1-1) 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.38 4.40 4.42 

3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้อง
กับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด
ในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.63 4.65 4.66 

3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเคร่ืองมือหรือข้อมูลท่ีใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม 
เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตท่ีสมัครเข้าเรียน 

4.75 4.79 4.80 

3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มี
ความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.75 4.77 4.78 

3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/หลักสูตท่ีมีสภาวิชาชีพ/หลักสูตรท่ัวไป มีความเข้มงวดเพ่ือให้ได้นิสิตท่ีมี
ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตท่ีรับเข้าต่อผู้สมัคร) 

4.75 4.78 4.80 

3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการ
รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐาน
ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.63 4.67 4.68 

รวมผลการประเมิน 3.1.1 (ของอาจารย์) 4.38 4.40 4.69 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.1 การรับนิสติ (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอ่กระบวนการรบันิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน 
และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้
เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.38 4.42 4.44 

3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที ่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที ่เหมาะสมกับ
หลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA 
ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ 

4.63 4.67 4.68 

3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูล
ที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิต
ที่สมัครเข้าเรียน 

4.75 4.77 4.78 

3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที ่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั ้นต้นทั ้งความรู ้พ ื ้นฐานหรือ
ประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพ
กายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.75 4.78 4.80 

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

4.75 4.77 4.78 

3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะ
ความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู ่การพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.63 4.65 4.66 

รวมผลการประเมิน 3.1.1 (ของนิสิต) 4.65 4.68 4.69 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษา ปีการศึกษา 2563 ด้านการรบันิสิต (3.1) 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศกึษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.38 4.42 4.46 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้
ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

4.63 4.67 4.68 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจนม ี

4.75 4.77 4.78 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.75 4.78 4.80 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเร่ืองต่างๆ ในการ
เรียน 

4.75 4.77 4.80 

3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพ่ือจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่าง
เหมาะสม 

4.63 4.65 4.66 

รวมผลการประเมิน 3.1.2 (ของอาจารย์) 4.65 4.68 4.70 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปี 2564  

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อ
กระบวนการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ 
และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการ
เรียนหรือได้รับการพฒันาจนมีคุณสมบัตคิรบผ่านเกณฑข์ั้นต่ำ เพื่อให้สามารถ
เรียนในหลักสูตรไดจ้นสำเร็จการศึกษา 

4.38 4.42 4.48 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาท ิการปฐมนิเทศ
นิสิตการอบรมให้ความรู้ก่อนเขา้ศึกษา 

4.63 4.67 4.68 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสติใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบยีบ 
ข้อบังคับของมหาวิทยาลยั หน่วยงานตา่งๆ ได้อย่างชัดเจนมี 

4.75 4.77 4.80 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การ
ลงทะเบยีนเรียน โครงสร้างรายวชิาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.75 4.78 4.80 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวติ กิจกรรมพฒันานิสิต และให้คำปรึกษาชีแ้นะ ใน
เร่ืองต่างๆ ในการเรียน 

4.75 4.77 4.78 

3.1.2.6 หลักสตูรมีการคดักรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความ
พร้อมให้นิสิต ได้อย่างเหมาะสม 

4.63 4.65 4.70 

รวมผลการประเมิน 3.1.2 (ของนิสติ) 4.65 4.68 4.71 
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3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ด้านการรับนิสิต 

รายดา้น ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย ์ นิสิต อาจารย ์ นิสิต อาจารย ์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

4.63 4.63 4.67 4.67 4.69 4.69 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

4.65 4.65 4.68 4.68 4.70 4.71 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.1 การรับนิสิต 4.64 4.64 4.68 4.68 4.70 4.70 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิต ในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการรับนิสิตความคิดเห็นต่อ
กระบวนการรับนิสิตค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมนิที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการรับนิสิต ด้านความคิดเห็นต่อ
กระบวนการรับนิสิตและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์หลกัสูตรทางเว็บไซด์ 
2. จัด Open House ไปยังหน่วยงานต่างๆ ต้องปรบัรปูแบบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-

2019 
ทั้งนี้สามารถพฒันาการรับนสิิตและการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษาในประเด็นการรับนสิิต ด้านความ

คิดเห็นต่อกระบวนการรบันิสิต โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ปน็รูปธรรมดังนี ้
1. เพิม่การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ 
2. มีการจัดโครงการ Open Houes 20212 ไปยังหน่วยงานต่างๆ โดยการปรับรูปแบบเนื่องจากสถานการณ์

แพร่ระบาดไวรัสโควิด-2019  
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ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
3.2ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ปี 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรี (IQA 3.2 การ
ควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท/เอก) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารยท์ี่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 4.80 4.82 4.84 
1.2 อาจารย์ทีป่รึกษาดุษฎีนิพนธ์ มีความรู้ ความสามารถ ในการแนะนำการ
ทำดุษฎีนิพนธ์ 

4.85 4.86 4.87 

1.3 อาจารย์ทีป่รึกษาดุษฎีนิพนธ์มีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 4.85 4.86 4.87 
1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำดุษฎีนิพนธ์
ของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.80 4.82 4.84 

1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรอืถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรบัฟังความ
คิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.85 4.86 4.88 

รวมผลการประเมิน3.2 ของอาจารย ์ 4.83 4.84 4.86 
 
3.2ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ปี 2564 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาเอก (IQA 3.2 
การควบคุม การดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาเอก) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารยท์ี่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 4.80 4.82 4.86 
1.2 อาจารย์ทีป่รึกษาดุษฎีนิพนธ์ มีความรู้ ความสามารถ ในการแนะนำการ
ทำดุษฎีนิพนธ์ 

4.85 4.86 4.88 

1.3 อาจารย์ทีป่รึกษาดุษฎีนิพนธ์มีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 4.85 4.86 4.88 
1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำดุษฎีนิพนธ์
ของนิสิตอย่างสม่ำเสมอ 

4.80 4.82 4.84 

1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรอืถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรบัฟังความ
คิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.85 4.86 4.87 

รวมผลการประเมิน 3.2 ของนิสิต 4.83 4.84 4.87 
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3.2.1ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก และท่ีปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์บัณฑิตศึกษา 
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก และท่ีปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.63 4.65 4.66 

3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.75 4.76 4.78 
3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.63 4.64 4.65 
3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต  
(ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.63 4.65 4.66 

3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ ความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 4.50 4.51 4.52 
3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จ
การศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.50 4.53 4.54 

3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.75 4.76 4.78 
3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ที่
เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.50 4.51 4.52 

รวมผลการประเมิน 3.2.1 (ของอาจารย์) 4.61 4.63 4.64 
 

3.2.1ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564  

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก และท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 
รายการประเมิน ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก และที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา (IQA 
3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก และที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
บัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ท่ีปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

4.63 4.65 4.66 

3.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.75 4.76 4.78 
3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.63 4.64 4.65 
3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการ
เรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.63 4.65 4.68 

3.2.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตท่ีมีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ 4.50 4.51 4.55 
3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จ
การศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.50 4.53 4.56 

3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา 4.75 4.76 4.8 
3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา  การทำดุษฎีนิพนธ์ท่ี
เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอื่นๆ 

4.50 4.51 4.54 

รวมผลการประเมิน 3.2.1 (ของนิสิต) 4.61 4.63 4.65 
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3.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปี 2564 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม 

4.50 4.51 4.52 

3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม
ที่สนองความต้องการของนิสิต 

4.63 4.64 4.65 

3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.50 4.52 4.54 
3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ันผูกพันกับ
ความเป็นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.75 4.76 4.78 

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

4.75 4.76 4.78 

3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.63 4.64 4.65 
3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.50 4.52 4.54 
3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการ
พัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.25 4.28 4.30 

3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting 
Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ต่างประเทศ 

4.60 4.62 4.64 

รวมผลการประเมิน 3.2.2 (ของอาจารย์) 4.56 4.58 4.60 
 
 

3.2.2ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปี 2564 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม 

4.50 4.51 4.55 

3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

4.63 4.64 4.68 

3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.50 4.52 4.54 
3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ันผูกพันกับความเป็น
พลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.75 4.76 4.8 

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

4.75 4.76 4.8 

3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.63 4.64 4.68 
3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.50 4.52 4.54 
3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.25 4.28 4.32 

3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มา
ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.60 4.62 4.65 

รวมผลการประเมิน3.2.2 (ของอาจารย์) 4.56 4.58 4.62 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก และท่ีปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์ บัณฑิตศึกษา และต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก และท่ีปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและด้านการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

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

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก
และที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์บัณฑิตศึกษา 
(IQA 3.2 ความคดิเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
แก่นิสิตปริญญาเอกและที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการบัณฑิตศึกษา) 

4.61 4.61 4.63 4.63 4.64 4.65 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต) 

4.56 4.56 4.58 4.58 4.60 4.62 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.2(ของอาจารย์/นิสิต) 4.59 4.59 4.61 4.61 4.62 4.64 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดในเรื่องความคิดเห็นต่อกระบวนระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการบัณฑิตศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.65 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.62 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 

ปีการศึกษา 2564 มีผลที่เกิดกับนิสิตในเรื่องเก่ียวกับ 
1. ตารางข้อมูลนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ต้ังแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2557 33 33 32 22 17 17 0 0 
2558   36 36 31 12 16 1 0 
2559     20 20 11 14 3 2 
2560       9 8 7 2 2 
2561         2 2 1 1 
2562           1 1 0 
2563             20 18 
2564               15 
รวม 33 69 88 82 50 57 28 38 

2. อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-ส้ินปีการศึกษาในแต่ละปี 
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จำนวนนิสิตต้นปีการศึกษา จำนวนนิสิตสิ้นสุดปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ) จำนวนท่ีหายไป 

2557 33 0 0.00 17 
2558 36 0 0.00 12 

2559 20 2 10.00 10 

2560 9 2 22.22 4 

2561 2 1 50.00 1 

2562 1 0 0.00 1 

2563 20 18 90.00 2 

2564 15 15 100.00 0 

รวม 136 38 27.94 47 

 
3.3ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อ
ร้องเรียน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.58 4.62 4.64 
1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.62 4.63 4.64 
1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.66 4.67 4.68 
1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.58 4.60 4.68 
1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.62 4.63 4.64 
1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.52 4.53 4.55 

รวมผลการประเมิน 4.59 4.61 4.64 
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3.3ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 
รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนตา่งๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนสิิตในการ
จัดการข้อร้องเรียน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.58 4.62 4.65 
1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.62 4.63 4.65 
1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.66 4.67 4.70 
1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.58 4.60 4.70 
1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.62 4.63 4.65 
1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.52 4.53 4.56 

รวมผลการประเมิน 4.59 4.61 4.65 
 
3.3ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.38 4.40 4.42 

3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.38 4.39 4.4 

3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.63 4.65 4.66 

3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.63 4.65 4.66 

3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.38 4.39 4.4 

3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.63 4.64 4.65 

3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.63 4.65 4.66 

3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.63 4.64 4.65 

3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.38 4.40 4.42 

3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.63 4.65 4.66 

รวมผลการประเมิน 3.3 (ของอาจารย์) 4.53 4.55 4.56 
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3.3ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ด้านผลที่เกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.3 ด้านผลที่เกดิกับนิสติ (IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ 
การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจดัการข้อรอ้งเรียนของนิสติ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.3.1 มีอัตราการคงอยูข่องนิสติในหลักสูตร 4.38 4.40 4.44 

3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.38 4.39 4.40 

3.3.3 ความพงึพอใจของนิสิตต่อหลักสตูรและการร้องเรียนของนิสิต 4.63 4.65 4.68 

3.3.4 นิสติมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยทีแ่สดงออกถงึการผลติและเผยแพร่ความรู้จาก
กระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.63 4.65 4.66 

3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.38 4.39 4.42 

3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.63 4.64 4.66 

3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.63 4.65 4.66 

3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.63 4.64 4.66 

3.3.9 วธิีการจัดการข้อร้องเรียน 4.38 4.40 4.45 

3.3.10 ผลการจดัการข้อร้องเรียน 4.63 4.65 4.67 

รวมผลการประเมิน3.4 (ของอาจารย์) 4.53 4.55 4.57 

 
3.3ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อผลที่เก ิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน และ
กระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปี 2564 
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ และด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายดา้น ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย ์ นิสิต อาจารย ์ นิสิต อาจารย ์ นิสิต 

3.3.1 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ 
(IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) 

4.59 4.59 4.61 4.61 4.64 4.65 

3.3.2 ด้านผลท่ีเกิดกับนสิิต 
(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นิสิต) 

4.53 4.53 4.55 4.55 4.56 4.57 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.3 4.59 4.59 4.61 4.61 4.64 4.65 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิต ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของอาจารย์ในเรื่องความรวดเร็วในการ

จัดการข้อร้องเรียนและคุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คะแนน ของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
เร่ือง ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียนและคุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดของอาจารย์/นิสิตในเร่ืองผลการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และ 4.56 คะแนน  
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หมวดท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตร 4.1-1 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
(ระบบการรับอาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและ
แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์
และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.63 4.68 4.69 
4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  4.38 4.40 4.42 
4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์
ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.63 4.65 4.66 

4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ 
ในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ . 

5.00 5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.1.1 (ของอาจารย์) 4.66 4.68 4.69 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564  
ด้านระบบการบริหารอาจารย์ (4.1-2) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ตามเป้าหมายท่ี
กำหนด 

4.63 4.64 4.65 

4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลัง
ด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการมี
ส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.50 4.52 4.54 

4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ท่ีมีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน ลด
อัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตรากำลัง แผนการสรรหาและรับ
อาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท 

4.50 4.52 4.54 

4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด สถาบันหรือ
หน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.63 4.64 4.65 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์  ขาดแคลน กรณีมี
อาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหาร ความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.50 4.51 4.52 

4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.25 4.27 4.28 
4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 4.38 4.41 4.42 
4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.38 4.41 4.42 
4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.38 4.39 4.42 
4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 4.38 4.39 4.42 
4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4.50 4.51 4.52 

รวมผลการประเมิน 4.1.2 (ของอาจารย์) 4.45 4.47 4.49 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (4.1-3) 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่า ง
ต่อเน่ือง 

4.63 4.66 4.67 

4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.38 4.40 4.42 

4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.50 4.53 4.55 

4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.38 4.41 4.42 
4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.50 4.52 4.54 
4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 

4.63 4.65 4.66 

4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.38 4.39 4.42 

4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

4.50 4.53 4.54 

รวมผลการประเมิน 4.1.3 (ของอาจารย์) 4.48 4.51 4.53 
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4.1ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลกัสูตร ปีการศึกษา 2564 
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายดา้น ปีการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
2562 2563 2564 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
(ระบบการรับอาจารย์ใหม่) 

4.66 4.68 4.69 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4.45 4.47 4.49 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.48 4.51 4.53 

ภาพรวมผลการประเมิน4.1ของอาจารย ์ 4.53 4.55 4.57 
 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเรื่อง

อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน ด้านระบบการบริหารอาจารย์ ในเรื่องการจัดสรร หรือจัดหางบประมาณ
ในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่กำหนด, ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่าง
เป็นระบบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 คะแนน ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ในเรื่องการให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 คะแนน  
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมคีุณวุฒปิริญญาเอก (หลักสูตรระดบัปริญญาเอก) 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 
1 ผศ.เด่น ชะเนติยัง Ed.D. Educational Administration 
  M.Ed. Educational Administration 
  กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
2 รศ.ดร.นฤนันท์ สุริยมณี Ed.D Educational Administration 
  M.Ed. Educational Administration 
  อ.บ. อักษรศาสตร์ 
3 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต ค.ด. จิตวิทยาการศึกษา 
  ค.ม. โสตทัศนศึกษา 
  ศศ.บ. มัธยมศึกษา 

 
สูตรการคำนวณ 
 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

= 
3 

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

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได้ = 
100 

X 5 = .....25........ 
20 

การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 4.2 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลเุปา้หมาย 

(√บรรลุเปา้หมาย,xไมบ่รรลุเป้าหมาย) 
คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 25 √ 5 ร้อยละ 20 
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(ตัวบ่งชี้ 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ (หลักสูตรระดับปริญญาเอก) 
จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย ์ คน 0 
รองศาสตราจารย ์ คน 2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหนง่ทางวิชาการ คน 0 
รวมจำนวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรทัง้หมด (นบัรวมทีล่าศึกษาต่อ) ร้อยละ 3 
รวมอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) ร้อยละ 3 
ร้อยละอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 100 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

= 
3 

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

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนง่ทางวิชาการที่กำหนดใหเ้ป็น
คะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
100 

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

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 4.2.2 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลเุปา้หมาย 

(√บรรลุเปา้หมาย,xไมบ่รรลุเป้าหมาย) 
คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 √ 5 ร้อยละ 100 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกลุ (2564) 
1 ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 
2 รศ.ดร.นฤนันท์ สุริยมณี รศ.ดร.นฤนันท์ สุริยมณี 
3 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของ
อาจารย์ ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจ
ของอาจารย์) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

   4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.50 4.53 4.54 
   4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.38 4.40 4.44 
   4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.50 4.51 4.52 
   4.3.4 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.63 4.65 4.66 

รวมผลการประเมิน 4.3 (อาจารย์) 4.50 4.52 4.54 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเร่ืองความพงึ
พอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเร่ืองความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื ่องความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรโดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อการวางแผนอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
2.ปรับวิธีการบริหารการจัดการหลักสูตรฯ ในรูปแบบใหม่ 
3.ส่งเสริมอาจารย์ในหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสตูรฯ 
4.บริหารการจัดการหลักสตูรฯ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตรและด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ในประเด็นความพึงพอใจของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรโดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังน้ี 
1.อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความสามัคคี 
2.บุคลากรให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการปฎิบัติงาน ทั้งน้ีสามารถพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตรและ

ด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ในประเด็นอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานที่ที่ดีขึ้น 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความกา้วหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ปีการศึกษา 2564 
ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร เฉพาะระดับบณัฑิตศึกษา 5.1(1) 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.38 4.40 4.44 

5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 4.25 4.27 4.28 
5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

4.25 4.30 4.32 

5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาท่ีเหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาท่ีครบคลุมกว้างขวางครบถ้วน
ในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการ
สังเคราะห์การเรียนรู้ 

4.38 4.39 4.40 

5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

4.25 4.26 4.28 

5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีกำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.38 4.39 4.40 
5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีกำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถ้วน 4.38 4.40 4.42 
5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 4.38 4.40 4.44 
5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลาท่ีกำหนดในหลักสูตร 4.50 4.53 4.54 
5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 4.50 4.52 4.54 
5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล 
มีการควบคุมให้นิสิตได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

4.38 4.43 4.44 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)    
5.1.12 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีความท่ีซับซ้อน มีจุดเน้น 4.38 4.40 4.44 
5.1.13 การควบคุมกำกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ท่ีอนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม 4.25 4.27 4.28 
5.1.14 หัวข้อดุษฎีนิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยท่ีเหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของ
หลักสูตร 

4.38 4.39 4.40 

5.1.15 หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 4.50 4.53 4.54 
รวมผลการประเมิน5.1 4.37 4.39 4.41 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเร่ืองกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเร่ือง
เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา, เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน 
กลุ่มรายวิชามีความต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน และ
เน้ือหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
5.2-1 ด้านการวางระบบผูส้อน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.2.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญใน
เน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

4.22 4.24 4.25 

5.2.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนท่ีมีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้มี
โอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ 
(ในแต่ละหลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

4.32 4.34 4.35 

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

4.26 4.26 4.28 

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

4.24 4.26 4.27 

5.2.5 นิสิตท่ีเรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจาก
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์
ผู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4.24 4.28 4.30 

5.2.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ 
และการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

4.24 4.28 4.32 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)     
5.2.7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที ่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ 
ประสบการณ์ เวลาในการให้คำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

4.25 4.28 4.30 

5.2.8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาท่ี
เหมาะสมกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยท่ี
จะควบคุมการทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

4.22 4.26 4.28 

5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 4.20 4.24 4.28 
5.2.10 มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษท่ีมาทำหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง 

4.22 4.26 4.28 

รวมผลการประเมิน 5.2.1 (ของอาจารย์) 4.24 4.27 4.29 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  
5.2.2 ดา้นการบวนการเรยีนการสอน เฉพาะระดบับณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.50 4.52 4.55 

5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.38 4.39 4.42 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดู
งาน ฯลฯ 

4.50 4.52 4.54 

5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ 
ฯลฯ) 

4.38 4.40 4.42 

5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 4.38 4.40 4.44 
5.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ 

ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online 
learning) 

4.63 4.65 4.66 

5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 4.38 4.41 4.42 
5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 4.50 4.52 4.54 

5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.38 4.40 4.42 

5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 4.50 4.51 4.52 

5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 4.50 4.53 4.54 
5.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 4.38 4.41 4.42 

5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.38 4.39 4.40 
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพ่ิมเติม (     
5.2.14 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอน
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

4.50 4.51 4.52 

5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้ความ สำคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์
ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

4.38 4.40 4.42 

5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวทิยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสำเร็จการศึกษาได้ทันตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

4.50 4.52 4.54 

5.2.17 หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 4.38 4.39 4.40 
5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวทิยานิพนธ์ของนิสติแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อภาคการศึกษา 4.38 4.40 4.42 
5.2.19 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 4.25 4.3 4.32 
5.2.20 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และ
การจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4.38 4.39 4.40 

5.2.21 มีการให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 4.38 4.40 4.42 
5.2.22 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน 4.38 4.41 4.42 
5.2.23 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์
แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.38 4.39 4.40 

รวมผลการประเมิน 5.2.2 ของอาจารย์ 4.42 4.44 4.46 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
ปีการศึกษา 2564 

รายดา้น ปีการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
2562 2563 2564 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  4.24 4.27 4.29 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.42 4.44 4.46 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.33 4.36 4.38 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง กระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในด้านการวางระบบผู้สอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
คะแนน ด้านการวางระบบผู้สอนต่อความคิดเห็นต่อกระบวนการกำหนดผู้สอนที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์
แก่นิสิตและการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องมีฐานข้อมูลงานวิจัย
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกและนำผลการประเมนิมาใช้ในการปรับปรงุเรือ่งการ
วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 

1.มีการพิจารณาคุณสมบัติความเช่ียวชาญในการกำหนดอาจารย์ผู้สอน 
2.มีการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 
3.มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู ้
4.การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.มีการเซ็นต์ MOU กบัมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ในเรือ่งการสอนบางหัวข้อวิชา 
ทั้งนี้ สามารถพัฒนาด้านการวางระบบผู้สอนและด้านกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นกระบวนการ

วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม ดังนี ้
1.หลักสูตรฯ ดำเนินการกำหนดผู้สอนให้ตรงตามระบบและกลไก โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ พิจารณา

ผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา จากวุฒิการศึกษา ความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์ด้านการวิจัยและ
ปริมาณภาระงานของอาจารย์แต่ละท่าน อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ มีการกระจายความรับผิดชอบให้อาจารย์
ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.เชิญอาจารย์มีความถนัดเฉพาะทางมาให้ความรู ้
3.เชิญวิทยากรมาให้ความรู ้
4.การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์นั้น จะแต่งตั้งจากความเช่ียวชาญของอาจารย์ เพื่อให้นิสิตได้รับ

ความรู้ประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริงในการกำหนดที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่
เหมาะสมกับหัวข้อและลักษณะของนิสิต ให้นิสิตได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 

5.การช่วยเหลือกำกับติดตามในการทำดุษฎีนิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่อยู่ในกลุ่มวารสาร TCI 
6.อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ต้องสามารถให้คำปรึกษาตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทำดษุฎี

นิพนธ์ การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนสำเร็จการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ปีการศึกษา 2564  
ด้านการประเมินผู้เรียน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 4.38 4.39 4.42 
5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 4.50 4.51 4.52 
5.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น 
ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.63 4.64 4.65 

5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 4.38 4.41 4.42 
5.3.5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการวิพากษ์
ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้
และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

4.38 4.40 4.42 

5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.38 4.39 4.40 
5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่
เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรด
ชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.38 4.42 4.45 

5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 4.38 4.39 4.40 
5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 4.50 4.52 4.55 
บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)    
5.3.10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน 4.38 4.39 4.42 
5.3.11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ได้ 4.38 4.39 4.45 
5.3.12 ดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่
เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือ
รับรองโดย สกอ . 

4.50 4.52 4.54 

รวมผลการประเมิน 5.3 4.43 4.45 4.47 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการควบคุมการ
ประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน, การส่งเสริมการสอบ exit exam ตาม
มาตรฐาน TQF ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1 )อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

1. การกำหนดให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรจัดประชุมเพือ่การ
วางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลกัฐานดัง
รายการประชุม..5........... ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบง่ช้ีข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 

รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ครั้งท่ี/วันท่ี
ประชุม 

จำนวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 

1.รศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 
2.รศ.ดร.นฤนันท์ สุริยมณี 
3.รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
4.ดร.มีชัย ศรีคูณ 
5.ดร.สกุล เกียรติจีรวิรัตน์ 

ครั้งที่ 1/2564 5 100 
ครั้งที่ 2/2564 5 100 
ครั้งที่ 3/2564 5 100 
ครั้งที่ 4/2564 5 100 
ครั้งที่ 5/2564 5 100 

เฉลี่ยร้อยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3  

 เอกสารที่ 5.4-1 
รายชื่ออาจารย์
ประจำหลักสูตร 
 
เอกสารที่ 5.4-2 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
เอกสารที่ 5.4-2 
ผู้เข้าร่วมประชุม
หลักสูตร 
เอกสารที่ 5.4-3 
ภาพกิจกรรมการ
ประชุมหลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที ่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น    
       หลักสูตรใหม่       
       หลักสูตรปรับปรุง 
   -เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา พ.ศ. 2554 โดยผ่านการรับรอง/
รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
   -หลักสูตรปรับปรุง มคอ. 2 พ.ศ. 2564 มีการย้ายสถานที ่เร ียน โดย
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม 
ครัง้ที ่2/2565 เมื่อวนัที ่23 เดอืน กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2565 พจิารณาและให้
ความเห็นชอบหลักสูตรฯ และคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวนัที่ 27 เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2565 

 เอกสารที่ 5.4.2-1 

-เล่มหลักสูตร  
(มคอ.2) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 9 วิชา มี
รายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 9 วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
 2.1 ในสังกัดคณะ....-....วิชา  
 2.2 นอกสังกัดคณะ...-....วิชา  
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 3.1  

 เอกสารที่ 5.4.3-1 
แผนการสอน 
เอกสารที่ 5.4.3-2
มคอ. 2 
เอกสารที่ 5.4.3-3
มคอ. 5 
เอกสารที่ 5.4.3-4
มคอ. 3 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา ทุกรายวิชาที่เปิดสอนและ
จัดทำ มคอ.5-6 จำนวน .........9.......วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง ...9.....วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1 ในสังกัดคณะ...-.....วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ....-...วิชา  
 ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
เอกสารหลักฐาน 
-แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดทุกชั้นปี 
และหลักฐาน มคอ.5 
-รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 เอกสารที่ 5.4.4-1
มคอ. 5 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา กรณีไม่ประสงค์ขอเทียบ
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา มีการจัดทำ มคอ.7 ส่ง
ภายในระยะเวลาที ่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื ่อการนำเสนอในการปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

 เอกสารที่ 5.4.5-1มคอ.7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื ่อยืนยันว่านิสิตและผู ้สำเร็จการศึกษามีผลการเร ียนรู้  
(learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 โดยมีรายชื่อวิชาที่มีการ
ทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที ่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
จำนวนทั ้งสิ ้น 3 วิชา จากวิชาที ่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2564 
จำนวน 9 วิชา คิดเป็นร้อยละ 33.33 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ (ตามแบบฟอร์ม 5.4.6) 

 5.4.6-1คู่มือการ
ทวนสอบ 
5.4.6-2มคอ.2 
5.4.6-3มคอ.3 
5.4.6-4รายงานผล
การทวนสอบ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
1. ปีการศึกษา 2564หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ 
ว ิธ ีการสอนและวิธ ีการประเมิน รายวิชาที ่ มีการปร ับปร ุง C-Mapping 
(Curriculum Mapping) ตามข้อเสนอแนะใน มคอ.7 ในปีการศึกษา2564 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4 และมีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

 5.4.7-1การจัดทำ
แผนการปรับปรุงผล
การเรียนรู้ มคอ.7 
5.4.7-2มคอ.3 
5.4.7-3มคอ.5 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบร ิหาร
การศึกษา กรณีไม่ประสงค์ขอเทียบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
ของคุร ุสภา มีการรับอาจารย์ใหม่ โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำ
แผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารย์
ใหม่ มีจำนวน....1.........คน และอาจารย์ใหม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศและการ
แนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทาง
หลักสูตรได้มีการจัดให้มีอาจารย์ พี ่เลี ้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการและ
ประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนของอาจารย์
ใหม่หลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 5.4.8-1มคอ.2 

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการ
พัฒนา..........5.........คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียน
การสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 
ท่ี ช่ือ–นามสกุล ช่ือโครงการ หรือ

หัวข้อท่ีรับการ
พัฒนา 

วัน/
เดือน/ป ี

จัดโดย หัวข้อท่ีนำไปใช้
ในการเรียนการ

สอน 
1 
2 
3 
4 
5 

ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 
รศ.ดร.นฤนนัท์ สรุิยมณ ี
รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
ดร.มีชัย ศรีคณู 
ดร.สกุล เกียรต์ิจีรวริัตน ์

โครงการประชมุ
เชิงปฏิบัติการเพื่อ
เตรยีมความพร้อม
ในการยืน่ขอ
กำหนดตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

11 พ.ย 64 ม.เวสเทริ์น การพัฒนา
ทางด้าน
วิชาการใน
การขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

  โครงการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การ
ขอจดลิขสิทธิ์
ผลงานวิชาการ 

11 ก.พ 65 ส่วนงานวิจัยฯ 
ม.เวสเทริ์น 
ผ่านระบบ 
yealink 

การพัฒนา
ทางด้าน
วิชาการใน
การขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

 

 

โครงการทบทวน
อย่างเป็นระบบ
การวิเคราะห์อภิ
มานและแนว
ทางการเผยแพร่
ผลงาน 

29 ม.ค 65 วสว. ม.
เวสเทิร์น 

การพัฒนา
ทางด้าน
วิชาการใน
การขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

 .4.9-1จำนวนอาจารย์
ประจำ 
5.4.9-2ตารางการ
จัดทำแผนการพัฒนา
อาจารย์สอน 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

 

 

 

งานประชุม
วิชาการและ
นำเสนอ
ผลงานวิจัยครั้งที่ 
19 เรื่อง การบรู
ณาการงานวิจัย 
ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของ
โลกเพื่อสังคมที่
ยั่งยืน 

27-28 
พ.ย 65 

ส่วนงานวิจัยฯ 
ม.เวสเทริ์น  

การพัฒนา
ทางด้าน
วิชาการใน
การขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

 

 

ประชุมวชิาการ
และการนำเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 
20 เรื่อง “ปลูก
ถ่ายแนวคิดการ
วิจัย สู่การ
ขับเคลื่อน
นวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน” 

25-26
มิ.ย 65 

ส่วน
งานวิจัยฯ 
ม.เวสเทริ์น  

การพัฒนา
ทางด้าน
วิชาการใน
การขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

 

 

โครงการแผนงาน
พัฒนาบุคลากร 
ครั้งที่ 1 เรื่อง 
เทคนิคการพัฒนา
สื่อการสอน
ออนไลน์ในยุค
ดิจิตอล 

9 เม.ย 
65 

วสว. 
และววส. 

การพัฒนาการ
เรยีนการสอน 
 

 

 

โครงการแผนงาน
พัฒนาบุคลากร 
ครั้งที่ 2 เรื่อง 
เทคนิคการสอน
และการ
ประเมินผลการ
เรยีนรู ้

14 มิ.ย 
65 

วสว. 
และววส. 

การพัฒนาการ
เรยีนการสอน 

  

 

โครงการอบรม
และสนทนาธรรม 
“ความสำคัญของ
พระพทุธศาสนา
กับการดำรงชีวิต
ในช่วงโควิด 
(Covid-19)” 

9 พ.ค.65 ม.เวสเทริ์น +
ม.ราชภฏัพระ
นคร 

การพัฒนาการ
คิดและการ
ทำงานด้วย
กระบวนการคิด
เชิงบวก 

 

 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ
จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษยค์รั้งที่ 10  

9 เม.ย 
2565 

ม.เวสเทริ์น   การพัฒนา
กระบวน การ
วิจัย 

 

  โครงการ 
ระยอง 
Comeback 
เมืองเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 
(EEC) ณ ทา่

24-26 
มี.ค. 
2565 

ม.เวสเทิร์น    



 

 

 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรปรัชญาดัษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2564 42 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

อาศยาน
นานาชาติอู่
ตะเภา 

  โครงการ 
ระยอง 
Comeback 
เมืองเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 
(EEC) ณ ทา่
อาศยาน
นานาชาติอู่
ตะเภา 

24-26 
มี.ค. 
2565 

ม.เวสเทิร์น ระบบ
เศรษฐกิจ
และ
เทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

  โครงการ อบจ.
ระยอง:การ
บริหารงาน 

24-26 
มี.ค. 
2565 

ม.เวสเทิร์น การ
บริหารงาน 

  โครงการ
โรงเรียนระยอง
วิทยาคม:การ
บริหารจัดการ
ด้วยระบบ 
Top Star 

24-26 
มี.ค. 
2565 

ม.เวสเทิร์น การบริหาร
จัดการด้วย
ระบบ Top 
Star 

  โครงการ
พระราชดำริฯ 
ศูนย์การพัฒนา
ปลวกแดง 
นิคม
อุตสาหกรรม
มาบตาพุด 

24-26 
มี.ค. 
2565 

ม.เวสเทิร์น แนวทาง
พระราชดำริ
ฯ ในการ
พัฒนาตนเอง 

  โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยการ
สักการะ
เกจิอาจารย์ 
หลวงปู่ทิม อิสริ
โก/วัดละหารไร่
อุทยานเรียนรู้
สมเด็จพระเจ้า
ตากสิน 

24-26 
มี.ค.
2565 

ม.เวสเทิร์น การ
เสริมสร้าง
ทางดา้น
วัฒนธรรม
ไทย การแต่ง
กายและสวม
ใส่ผา้ไทย 
และ
การศึกษา
เรียนรู้
เพิ่มเติมทาง
ศาสนา  

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำท่ีได้รับ

การพัฒนา 5 คน 
จำนวนอาจารย์ประจำรวม. 5 

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

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ท่ีได้รับการพัฒนา 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ต่อปี 
2. มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน 
3. มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที ่ ชื่อ–นามสกุล ชื่อโครงการหรือหัวข้อ
ท่ีรับการพัฒนา 

วัน/เดือน/ปี จัดโดย หัวข้อที่นำไปใช้ใน
ปฏิบัติงาน 

1 นางจิตาภา บัวอุไร การอบรม
วิธีการใช้ e-
office 

 สำนัก
อธิการบดี 

หน่วยงานที่
สนับสนนุและ
ประสานกับ
อาจารย์ของ
บัณฑิต
วิทยาลัยทุก
หลักสูตร 

2 นส.สุดารัตน์ โสระชาติ โครงการอบรม
และสนทนา
ธรรม 
“ความสำคัญ
ของ
พระพทุธศาสน
ากับการ
ดำรงชีวิต
ในช่วงโควิด 
(Covid-19)” 

9 พ.ค. 
2565 

มหาวิทยาลัย 
เวสเทริ์น + 
มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏพระ
นคร 

การพัฒนาการ
คิดและการ
ทำงานด้วย
กระบวนการคิด
เชิงบวก 

3 นส.อรพิน บุตรพรม โครงการ
แผนงานพัฒนา
บุคลากร ครั้งที่ 
1 เรื่อง เทคนคิ
การพัฒนาสื่อ
การสอน
ออนไลน์ในยุค
ดิจิตอล 

9 เม.ย 
2565 

วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
ร่วมกับ
วิทยาศาสต
ร์สุขภาพ 

หน่วยงานที่
สนับสนนุและ
ประสานกับ
อาจารย์ของ
บัณฑิต
วิทยาลัยทุก
หลักสูตร 

4 นส.กนกนวล กุลเถื่อน โครงการ
แผนงานพัฒนา
บุคลากร ครั้งที่ 
2 เรื่อง เทคนคิ
การสอนและ
การประเมนิผล
การเรยีนรู ้

14 มิ.ย 
2565 

วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
ร่วมกับ
วิทยาศาสต
ร์สุขภาพ 

หน่วยงานที่
สนับสนนุและ
ประสานกับ
อาจารย์ของ
บัณฑิต
วิทยาลัยทุก
หลักสูตร 

  โครงการประชมุ
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการยืน่
ขอกำหนด
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

11 พ.ย 64 ม.เวสเทริ์น การพัฒนา
ทางด้าน
วิชาการในการ
ขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

  - จ
โครงการประชมุ
วิชาการและการ
นำเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้ง
ที่ 19 เรื่อง 
“การบรูณาการ

27-28 พ.ย. 
2564 

ม.เวสเทริ์น พัฒนาผลงาน
วิชาการของ
ตนเอง 

 5.4.10-1จำนวน
บุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน 
5.4.10-2แผนการ
พัฒนาพนักงานสาย
สนับสนุนด้านวิชาการ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

งานิจัย ภายใต้
การ
เปลีย่นแปลง
ของโลกเพื่อ
สังคมที่ยั่งยนื” 
ณ อาคารคณะ
ทันตแพทย์
ศาสตร์ ทั้ง
รูปแบบ Onsite 
และ Online 

  โครงการ 
ระยอง 
Comeback 
เมืองเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 
(EEC) ณ ท่า
อาศยาน
นานาชาติอู่
ตะเภา 

24-26 
มี.ค. 
2565 

ม.เวสเทริ์น ระบบ
เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี
ปัจจุบัน 

  โครงการ อบจ.
ระยอง:การ
บริหารงาน 

24-26 
มี.ค. 
2565 

ม.เวสเทริ์น การบริหารงาน 

  โครงการ
โรงเรียนระยอง
วิทยาคม:การ
บริหารจัดการ
ด้วยระบบ 
Top Star 

24-26 
มี.ค. 
2565 

ม.เวสเทริ์น การบริหาร
จัดการด้วย
ระบบ Top 
Star 

  โครงการ
พระราชดำริฯ 
ศูนย์การพัฒนา
ปลวกแดง 
นิคม
อุตสาหกรรม
มาบตาพุด 

24-26 
มี.ค. 
2565 

ม.เวสเทริ์น แนวทาง
พระราชดำริฯ 
ในการพัฒนา
ตนเอง 

  โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยการสักการะ
เกจอิาจารย์ 
หลวงปู่ทิม อิสริ
โก/วัดละหารไร่ 

24-26 
มี.ค.2565 

ม.เวสเทิร์น การเสริมสร้าง
ทางด้าน
วัฒนธรรมไทย 
การแต่งกายและ
สวมใส่ผ้าไทย 
และการศกึษา
เรียนรู้เพิ่มเติม
ทางศาสนา ณ 
อุทยานเรียนรู้
สมเด็จพระเจ้า
ตากสิน ในวันท่ี  

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนท่ี
ได้รับการพัฒนา .....4........ 

คน 

จำนวนบุคลากรสนับสนุน
ประจำรวม ........4........ คน 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย (ปีการศึกษา2564) ทั้งสิ้นจำนวน 2 คน มี

ผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร มี
คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.38 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

√ 5.4.11-1นิสิตปีสุดท้าย 
5.4.11-2 แบบ
ประเมินความพึงพอใจ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ ์

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ท่ี ความพึงพอใจมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตาม TQF 

ผลสำรวจ ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ ผลรวม

คะแนน 
จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 9.00 2 4.50 ดี 
2 ด้านความรู้ 8.50 2 4.25 ดี 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 8.00 2 4.00 ดี 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
9.00 2 4.50 ดี 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9.00 2 4.50 ดี 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 9.00 2 4.50 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 52.50 2 4.38 ดี 

 

ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2563) 
ทั้งสิ้น จำนวน 7 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนน
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.70 เมื่อแยกเป็นราย
ด้านได้ดังนี้ 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตาม TQF 

ผลสำรวจ ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ ผลรวม

คะแนน 
จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 156.5
0 

33 4.74 
ดีมาก 

2 ด้านความรู้ 157.00 33 4.76 ดีมาก 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 154.0
0 

33 4.67 
ดีมาก 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

156.50 33 4.74 ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

155.5
0 

33 4.71 
ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 151.5
0 

33 
4.59 

ดี 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 931.0
0 

33 
4.7
0 

ดีมาก 

 

 5.4.12-1 ความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 12 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 100 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีไม่ประเมินในปีนี้ - 

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดำเนินการผ่าน 12 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อด้านสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
  1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.16 4.20 4.22 
  1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ 
ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 4.37 4.51 4.52 

  1.3 หอสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมีการปรับปรุงให้ทันสมัย 4.39 4.45 4.46 
1.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 4.27 4.35 4.36 
  1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 4.33 4.60 4.62 
  1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.38 4.76 4.78 
  1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 4.34 4.67 4.68 
  1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสิต 4.18 4.63 4.64 
  1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.64 4.76 4.78 
  1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  4.38 4.66 4.67 

รวมผลการประเมิน 4.38 4.56 4.57 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/
ฯลฯ ปีการศึกษา 2564ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

  6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

4.63 4.64 4.66 

  6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.63 4.65 4.66 
  6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.63 4.64 4.65 
  6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 4.50 4.52 4.54 
  6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 4.63 4.65 4.66 
  6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย 4.50 4.54 4.55 
  6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 4.63 4.64 4.65 
  6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานร่วมกัน 4.50 4.52 4.54 
  6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.63 4.64 4.66 
  6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนิสิตสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

4.63 4.66 4.68 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
  6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้น
และการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี เช่น ฐานสืบค้นงานวิจัยระดับนานาชาติ 
เป็นต้น 

4.50 4.54 4.55 

  6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพื่อทำวิจัย 4.50 4.52 4.54 
  6.1.13 มีห้องทำงานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย 4.50 4.52 4.53 
  6.1.14 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.50 4.54 4.55 

รวมผลการประเมิน 4.56 4.59 4.60 
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รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตร 
อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557  

1. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ์ 
2. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 
3. ผศ. พิตน ทองช้ัน 
4. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
5. รศ.ดรปรีชา วิหคโต 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558  
1. รศ.ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
2. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
3. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 
4. รศ.ดรปรีชา วิหคโต 
5. ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส 
6. ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน 
7. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
8. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ์ 
9. ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห ์
10. รศ.ดร.อรรถนพ พงษ์วาท 
11. ดร.สมเกียรติ บญุรอด 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559  
1. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
2. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
3. ดร.นิษฐวดี จิรโรจน์ภิญโญ 
4. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
5. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 
6. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ์ 
7. รศ.ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
2. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
3. ดร.นิษฐวดี จิรโรจน์ภิญโญ 
4. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
5. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 
6. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ์ 
7. รศ.ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
2. ผศ.ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส 
3. ผศ.ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ 
4. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
5. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 
6. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 
7. ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
8. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 
 
 

 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
1. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
2. ผศ.ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส 
3. ผศ.ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ 
4. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
5. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 
6. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 
7. ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
8. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
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อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 

1. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
2. ผศ.ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส 
3. ดร.สมเกียรติ บุญรอด 
4. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
5. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 
6. ดร.สกลุ เกียรติจรีวิวัฒน ์

          7. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
          8. ดร.นฤนันท์ สรุิยมณี 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 
1. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
2. รศ.ดร.นฤนันท ์สรุิยมณี 
3. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
4. ดร.มีชัย ศรีคูณ 
5. ดร.สกลุ เกียรติจรีวัตร 
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หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
256 

1. การกำกับ
มาตรฐาน 

(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต 

(มี 2 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.66 4.74 4.69 4.70 

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

3.93 4.58 4.29 0 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.30 4.66 4.49 2.35 
3. นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3 3.67 3.33 
4. อาจารย์ 

(มี 3 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4 5 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 5+5+5+5/4=
5 

5+5+5+5/4=
5 

5+3.33+3.89
+0/4 =3.06 

5+5+2.78+0
/4=3.20 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 5 5 2.50 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 5 3.33 2.78 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

5 5 0 0 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 3 4 3 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4 4.33 2.71 3.40 
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 3.81 3.95 0.00 3.53 

 


