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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 2563 จำนวน 10 คน จำแนก ดังน้ี มี วุฒิปริญญาเอก 10 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรง
ตำแหน่งรองศาสตราจารย ์ 2 คน และวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน ทั้งน้ีหลักสูตรมีนิสิต จำ
วน 54 คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 16 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 2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ≥3.51 101.01/21=4.81 4.81 4.81 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 5.70/19x100=30 
30/40x5=3.75 3.75 3.75 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.28 4.28 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 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+5/3=5.00 5 5 
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 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ร้อยละ 20 

4/3x100=133.33 
133.33/40x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 3 3 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4 4 
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 3.97 3.97 
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หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ไม่ประสงค์ใบประกอบวิชาชีพ)  
(ระบบการศึกษาทางไกล)  ปีการศึกษา2563 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ภาพรวม 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรมีศักยภาพสูงทั้งคุณวุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ 
 2. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รบัการยอมรบัจากผู้ใช้บัณฑิตในสว่นของ ความมุ่งมัน่ในการใหบ้ริการ  ทักษะ
ความคิด ความรู้ ความตั้งใจทีจ่ะเรียนรู้ มีวุฒิภาวะ   
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลกัสูตรควรกำกับติดตามบัณฑิตให้สำเร็จตามแผนพรอ้มทัง้ส่งเสริมบัณฑิตใหม้ีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่ 
หลากทัง้ในวารสารทั้งระดับชาต ิและระดับนานาชาต ิ

2. ควรส่งเสริมอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสูตร และอาจารยป์ระจำหลกัสูตรเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการใน 
วารสารระดับชาติและนานาชาต ิ

 3. หลกัสูตรควรมกีารประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทางทีห่ลากหลายและสร้างความเช่ืองโยงกับระดบั ปริญญาตรี
เพื่อให้มียอดรับนสิิตเพิ่มข้ึน 
องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

1. คณาจารย์มีคุณสมบัติสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการกำกับติดตามการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสตูรให้
เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันของ ก.พ.อ. อย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเด่น  

1. คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรเป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ TCI1,TCI2 หรือมีการนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติ 
องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต 
จุดเด่น  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสร้างความเชื่องโยงกับระดับ ปริญญาตรี
เพื่อให้มียอดรับนิสิตเพิ่มข้ึน 

2. การจัดโครงการพัฒนานิสิตที่บูรณาการครอบคลุมอัตลักษณ์  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ กรอบ
มาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน  และการวัดประเมินผลโครงการที่เห็นผลชัดในแต่ละด้าน   
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น  

1. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และประจำหลักสูตรมีศักยภาพสูงโดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมี
ตำแหน่งทางวิชาการตลอดจนมีผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในสัดส่วนที่สูง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรจัดทำชุดโครงการวิจัยบรูณาการศาสตร์ ร่วมกันระหว่าง ความถนัดของคณาจารย์ใน

สาขาวิชา  

กลุ่มนักวิจัย หรอืร่วมกบัมหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อสร้างความโดดเด่นของงานวิจัยในสาขาวิชา    

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีผลลัพธ์การเรียนรู ้(Learning Outcome) และกลยุทธ์ใน การประเมินผลการเรียนรรู้ที่
กำหนดใน มคอ.2 และนำไปไปปรับปรุงการเรียนรู้วางแผนในการจัดการเรียน ในสถานการณ์โควิด-19  
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การบูรณาการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร ระดับ ป .โท และ ป.เอก สาขาการบริหารการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู ้  ทั้งด้ านวิจัย บริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม  
จากนั้นได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาวางแผนบริการวิชาการแก่สังคม ที่ตอบสนองต่อเอกลักษณ์
หลักสูตร โดยนำสมรรถนะและความเช่ียวชาญของคณาจารย์ ทำให้หลักสูตร และคณะมีความเข้มแข็งและสามารถ
ต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดเด่น  

1. มีการจัดหาฐานข้อมูลประกอบด้วย Library Face, TCI, Google Scholar, ThaiLIS  แหล่งตีพิมพ์เผย
ผลงานและโปรแกรมการตรวจการคัดลอกผลงาน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. หลักสูตรมีการปรับปรงุการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศที่มีความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริการจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัย มีการจัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกกับนิสิต การการเรียนการสอนเพื่อนิสิตจะได้
เร ียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Zoom,  Google meet,  Microsoft team, Cisco, WebEx และ Xregis  
สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน     
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีแผนการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  ตั้งแต่การบำรุงรักษา และการประเมินผลการใช้
งาน อย่างเป็นระบบ เพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

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 2563 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - 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 
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หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง)  
ในแต่ละปีการศึกษา 

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

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
ปีการศึกษา จำนวน

รับเข้า 
จำนวนสำเร็จการศึกษา รวมนิสิตสำเร็จ

การศึกษา 
จำนวนนิสิตที่
ยังไม่สำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิตที่
พ้นสภาพ 

อัตราการ
สำเร็จ

การศึกษา 

อัตราการ
นิสิตคงอยู่ 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2557 371  115 159 32 5 2 0 313 0 58 100.00 
2558 472   94 274 36 7 0 411 0 61 100.00 
2559 64    10 15 4 9 38 8 18 59.38 
2560 18     1 3 4 8 5 5 44.44 
2561 15       6 6 10 0 40.00 
2562 14       0 0 14 0 0.00 
2563 17       0 0 17 0 0.00 
รวม 971 0 115 253 316 57 16 19 776 54 141 93.49 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 

ลำดับท่ี ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ผลรวมคา่
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

ค่าเฉลีย่ 

1 (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.83 21 4.83 
(2)ด้านความรู ้ 4.95 21 4.95 
(3)ด้านทักษะทางปญัญา 4.48 21 4.48 
(4)ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 4.83 21 4.83 
(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.83 21 4.83 
(6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 4.95 21 4.95 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจา้ง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 606.30 21 4.81 

2 จำนวนผู้สำเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 21 

3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 21 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 100 

 
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ์ ค่า
น้ำหนัก 

จำนวน ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 19 0.10 ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 19 0.20 ตารางที่ 2.2-2 

3.1บทความฉบับสมบูรณ์ที่ต ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  

0.40 - - ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

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 

5.1บทความที ่ต ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ ไม่อย ู ่ ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80 - - ตารางที่ 2.2-5 
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ประเภทการตีพิมพ์ ค่า
น้ำหนัก 

จำนวน ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ 

5.2 บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่1 0.80 - - ตารางที่ 2.2-5 
6.1 บทความทีต่ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556 

1.00 - - ตารางที่ 2.2-6 

6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 2.2-6 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 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 5.70  
13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 19  
14. ร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ต ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู ้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

30  

15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 3.75  

 
ตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย/บทความวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

1 นายชนาธิป เหมือนโพธ์ิ ข ความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูที่มีต่อการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของโรงเรียนในกลุ่มนา
น้อย 1 เขตอำเภอนาน้อย 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 หน้า 43-
52 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 17 เร่ือง งานวิจัยเพื่อ
การสร้างเสริมพลังสังคมสู่
เศรษฐกิจไทยวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ณ อาคาร
ทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

28-
29.11.2563 

0.20 

2 นายชนาธิป เหมือนโพธ์ิ ข รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนกับ
การบริหารจัดการสถานศึกษา
ภายใต้ยุคดิจิทัล 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 17 เร่ือง งานวิจัยเพ่ือ
การสร้างเสริมพลังสังคมสู่
เศรษฐกิจไทยวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ณ อาคาร
ทันตแพทยศาสตร์ 

28-
29.11.2563 

0.10 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย/บทความวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

3 นางสาวบุษรากร แซอึ่ง ข การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่มี
หน้าที่ในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตำบลไม้ขาว อำเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต หน้า 112-123 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง 
งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริม
พลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) ณ 
อาคารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

28-
29.11.2563 

0.20 

4 นางสาวบุษรากร แซอึ่ง ข ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง 
งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริม
พลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) ณ 
อาคารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี  

28-
29.11.2563 

0.10 

5 นายสุทธิโรจน์ หันสันเทยีะ ก ภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษากับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง(พ.ศ. 2552-2561) ของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
หน้า 324-332 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง 
งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริม
พลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) ณ 
อาคารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี  

28-
29.11.2563 

0.20 

6 นายสุทธิโรจน์ หันสันเทยีะ ก คุณลักษณะพึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง 
งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริม
พลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) ณ 

28-
29.11.2563 

0.10 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย/บทความวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

อาคารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี  

7 นายอิทธิยานวุัฒน์ ไชยโคตร ข ศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การทำงานของพนักงานคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หน้า 
366 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง 
งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริม
พลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) ณ 
อาคารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี  
 

28-
29.11.2563 

0.20 

8 นายอิทธิยานวุัฒน์ ไชยโคตร ข การบริหารการศึกษากับพัฒนาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 17 เรื่อง 
งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริม
พลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) ณ 
อาคารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี  

28-
29.11.2563 

0.10 

9 นางสาวกัลยารัตน์ รักษ์จันทึก ก ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 

3-4.07.2564 0.20 

10 นางสาวกัลยารัตน์ รักษ์จันทึก ก การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการ
พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 

3-4.07.2564 0.10 

11 นางสาวผ่องแผ้ว สลับเพชร ก ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 

3-4.07.2564 0.20 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย/บทความวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

12 นางสาวผ่องแผ้ว สลับเพชร ก การจัดการศึกษายุค New Normal การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 

3-4.07.2564 0.10 

13 นายศรเกียรติ แผนวิชิต ข บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอหนองบุญ
มาก จังหวัดนครราชสีมา 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 

3-4.07.2564 0.20 

14 นายศรเกียรติ แผนวิชิต ข ภาวะผู้นำการเรียนรู้ ยุคไทยแลนด์ 
4.0 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 

3-4.07.2564 0.10 

15 นางสาวสพุัตรา แผนสมบูรณ ์ ข ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ
ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 

3-4.07.2564 0.20 

16 นางสาวสพุัตรา แผนสมบูรณ ์ ข เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยใน
ศตวรรษที่ 21 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 
 

3-4.07.2564 0.10 

17 นางสาวทศมาศ จิรวงศร์ุ่งเรือง ข ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงาน
วิชาการกับคุณภาพของผู้เรียนใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 

3-4.07.2564 0.20 

18 นางสาวทศมาศ จิรวงศร์ุ่งเรือง ข ภาวะผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การนิเทศภายใน 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 

3-4.07.2564 0.10 

19 นางสาวชัญญานุช ศรีสวัสดิ ์ ข ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการ
ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตำบลหนองบอนแดง สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี หน้า 
53-63 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 17 เร่ือง งานวิจัยเพ่ือ
การสร้างเสริมพลังสังคมสู่
เศรษฐกิจไทยวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ณ อาคาร
ทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

28-
29.11.2563 

0.20 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย/บทความวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

20 นางสาวชัญญานุช ศรีสวัสดิ ์ ข แนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 17 เร่ือง งานวิจัยเพ่ือ
การสร้างเสริมพลังสังคมสู่
เศรษฐกิจไทยวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ณ อาคาร
ทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

28-
29.11.2563 

0.10 

21 นางสาวศุรดา ขุนจันทร์ด ี ข ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสุข
ในการทำงานของข้าราชการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี หน้า 301-312 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 17 เร่ือง งานวิจัยเพ่ือ
การสร้างเสริมพลังสังคมสู่
เศรษฐกิจไทยวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ณ อาคาร
ทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

28-
29.11.2563 

0.20 

22 นางสาวศุรดา ขุนจันทร์ด ี ข ความสุขในการทำงานกับ
ประสิทธิภาพขององค์กร 

การประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 17 เร่ือง งานวิจัยเพ่ือ
การสร้างเสริมพลังสังคมสู่
เศรษฐกิจไทยวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ณ อาคาร
ทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

28-
29.11.2563 

0.10 

23 นางสาวเพ่ิมแพง ออกช่อ ข ปัจจัยที่เอ้ือต่อความสำเร็จในการพัฒนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือความ
อยู่ดีมีสุข กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วย
โป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หน้า 

200-210 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 17 เรื่อง 
งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลงัสงัคมสู่
เศรษฐกิจไทยวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) ณ อาคารทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อำเภอลำลูกกา จงัหวัดปทุมธานี  

28-
29.11.2563 

0.20 

24 นางสาวเพ่ิมแพง ออกช่อ ข การพัฒนาระบบการศึกษายุคใหม่ตาม

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 17 เรื่อง 
งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลงัสงัคมสู่
เศรษฐกิจไทยวิถีชีวิตใหม่ (New 
Normal) ณ อาคารทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อำเภอลำลูกกา จงัหวัดปทุมธานี  

28-
29.11.2563 

0.10 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย/บทความวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

25 นางสาวหฤทัย ชูเวชวงศ ์ ข การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน
ขนาดใหญ่  

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 18 

3-4.07.2564 0.20 

26 นางสาวหฤทัย ชูเวชวงศ ์ ข การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนา
การศึกษาไทย 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 18 

3-4.07.2564 0.10 

27 นายลุกมาน อีดเกิด ก การศึกษาการบริหารหลักสูตรจินตคณิต
ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา หน้า 

248-267 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 17 
เรื่อง งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ณ อาคารทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อำเภอลำลูกกา จงัหวัดปทุมธานี  

28-
29.11.2563 

0.20 

28 นายลุกมาน อีดเกิด ก เด็กได้ดีเพราะไม้เรียวคร ู การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 18 

3-4.07.2564 0.10 

29 นายนิมิตร ผึ้งเล็ก ข ความคดิเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการ
เรียนการสอนพูดภาษาอังกฤษนักเรียน

ระดับอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนดรุณาราชบุรี

วิเทศศึกษา จังหวัดราชบุรี หน้า 89-99 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 17 
เรื่อง งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ณ อาคารทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อำเภอลำลูกกา จงัหวัดปทุมธานี  

28-
29.11.2563 

0.20 

30 นายนิมิตร ผึ้งเล็ก ข ภาวะผู้นำกบัความสำเร็จในการพัฒนาของ
องค์การ 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 17 
เรื่อง งานวิจัยเพื่อการสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal) ณ อาคารทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อำเภอลำลูกกา จงัหวัดปทุมธานี  

28-
29.11.2563 

0.10 

31 ว่าท่ีร้อยตรีสุทธิชัย เคลือบคลาย ข ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการศึกษา
ตามวงจรคุณภาพ PDCA กับมาตรฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตำบล 5 ดี พรีเม่ียม ของสำนักงาน
ส่งเสริมการศกึษา นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครัง้ที่ 18 

3-4.07.2564 0.20 

32 ว่าท่ีร้อยตรีสุทธิชัย เคลือบคลาย ข การบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่  ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 18 
3-4.07.2564 0.10 

33 นางสาวไพรินทร ์ทำนาเมือง ก ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการ
บริหารการศึกษา โรงเรียนสระโบสถ์วิทยา
คาร จังหวัดลพบุรี สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกมัธยมศึกษาเขต 5 หน้า 

211-219 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 17 
เร่ือง งานวิจัยเพ่ือการสร้างเสริม
พลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยวิถีชีวติ

ใหม่ (New Normal) ณ 
อาคารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

28-
29.11.2563 

0.20 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย/บทความวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

34 นางสาวไพรินทร ์ทำนาเมือง ก เหตุใดเด็กไทยจึงหนีเรียน การประชุมวิชาการและนำเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 17 
เร่ือง งานวิจัยเพ่ือการสร้างเสริม
พลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยวิถีชีวติ

ใหม่ (New Normal) ณ 
อาคารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

28-
29.11.2563 

0.10 

35 นายชิดชนก บรรชาญ ก การศึกษาแนวทางพัฒนาการดำเนินงาน
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อำเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 18 
3-4.07.2564 0.20 

36 นายชิดชนก บรรชาญ ก การบริหารงานแบบองค์รวม การประชุมวิชาการและนำเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 18 
3-4.07.2564 0.10 

38 นายธัญพิสิษฐ์ ธุระ ข การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี 
ตำบลแม่เงินอำเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย โดยใช้เทคนคิบาลานส์สกอร์การ์ด 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 18 
3-4.07.2564 0.20 

39 นายธัญพิสิษฐ์ ธุระ ข กลยุทธ์ในการบริหารจัดการของโรงเรียน การประชุมวิชาการและนำเสนอ

ผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 18 
3-4.07.2564 0.10 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน 

และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้
เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.12 4.20 4.22 

3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA 
ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.20 4.30 4.32 

3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิตและเครื่องมือหรือ
ข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผยและเป็นธรรมกับ
นิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.19 4.26 4.27 

3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจน
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือ
ประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพ
กายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.09 4.15 4.18 

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

4.15 4.26 4.27 

3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศและคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.10 4.16 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.15 4.22 4.24 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนิสิต ปกีารศึกษา 2563 
รายการประเมิน ปีการศึกษา 

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

3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน
และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้
เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.12 4.2 4.25 

3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับ
หลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA 
ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.2 4.3 4.35 

3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิตและเครื่องมือหรือข้อมูล
ที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่
สมัครเข้าเรียน 

4.19 4.26 4.30 

3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือ
ประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพ
กายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.09 4.15 4.20 

3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ/หลักสูตรทั่วไป มี
ความเข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วน
นิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

4.15 4.26 4.30 

3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้
สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะ
ความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศและคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
การวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.1 4.16 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.15 4.22 4.27 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563  

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับและมีการ
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.34 4.40 4.45 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรม
ให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

4.23 4.30 4.35 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมี 

4.41 4.43 4.45 
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รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.4 การเสนอแนะและให้คำแนะนำเก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน
โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.22 4.26 4.30 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิตและให้คำปรึกษาชี้แนะในเรื่องต่างๆ ใน
การเรียน 

4.23 4.35 4.40 

3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิตได้
อย่างเหมาะสม 

4.18 4.32 4.35 

รวมผลการประเมิน 4.27 4.34 4.38 

 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2563  

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับและมีการ
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.12 4.20 4.25 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรม
ให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

4.20 4.30 4.35 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนมี 

4.19 4.26 4.30 

3.1.2.4 การเสนอแนะและให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.09 4.15 4.20 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิตและให้คำปรึกษาชี้แนะในเรื่องต่างๆ ใน
การเรียน 

4.15 4.26 4.30 

3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้
อย่างเหมาะสม 

4.10 4.16 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.15 4.22 4.27 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรยีมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 ด้านการรบันิสิต 

รายด้าน ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

4.15 4.15 4.22 4.22 4.24 4.27 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

4.27 4.15 4.34 4.22 4.38 4.27 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.21 4.15 4.28 4.22 4.30 4.27 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการเสนอแนะและใหค้ำแนะนำ
เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียนโครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องการเสนอแนะและให้
คำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียนโครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน และนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต/ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. วางแผนคัดกรองเพื่อจัดกลุ่ม 
2. ทำกจิกรรมเตรียมความพร้อม 
3. ผลที่ได้ทำการคัดกรองนสิิต 
ทั้งนี้สามารถพฒันาการรับนสิิตและการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษาในประเด็น ความคิดเห็นต่อ

กระบวนการรบันสิิต/ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ป็น
รูปธรรมดังนี ้

1. ปฐมนิเทศให้รูจ้ักเพื่อนและอาจารย์ผูส้อน 
2. แนะนำวิธีการเรียนการสอน 
3. จัดนิสิตพบอาจารย์ผูส้อน 
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ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
3.2 IQA 3.2  ผลการประเมนิความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมนิ ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโท (IQA 3.2 การควบคุม การ
ดูแล การให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท/เอก) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 4.40 4.80 4.82 
1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ มีความรู้ ความสามารถ ในการแนะนำการ
ทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

4.40 4.72 4.74 

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 4.29 4.80 4.82 
1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ของนิสิตอย่างสม่ำเสมอ 

4.34 4.86 4.90 

1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.19 4.86 4.90 

รวมผลการประเมิน 4.32 4.81 4.83 
 

3.2-6ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอ่การควบคุมดูแลการให้คำปรกึษาวทิยานิพนธ์ (ปรญิญาโท) ปกีารศึกษา 2563  
รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโท (IQA 3.2 การควบคุม การ
ดูแล การให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 4.53 4.55 4.60 
1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

4.58 4.45 4.50 

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 4.63 4.75 4.80 
1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำ
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิตอย่างสม่ำเสมอ 

4.28 4.34 4.40 

1.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.28 4.29 4.30 

รวมผลการประเมิน 4.43 4.48 4.52 
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3.2-7ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์บณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธบ์ัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์บัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวน
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์บัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้
จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.14 4.26 
4.31 

3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.24 4.32 4.35 
3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและ

ศักยภาพของนิสิต 
4.15 4.25 

4.29 
3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่ม

อาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 
4.23 4.33 

4.35 
3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือ

ต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 
4.22 4.42 

4.44 
3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความ

เสี่ยงที่จะออกกลางคันหรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 
4.06 4.20 

4.23 
3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.61 4.65 4.69 
3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้

คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอหรือโครงการวิจัยหรือรายงานอ่ืนๆ 
4.45 4.65 

4.66 

รวมผลการประเมิน 4.26 4.39 4.41 

 
3.2-8ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสติปริญญาโทและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์บณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธบ์ัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์บัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวน
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวน
นิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.14 4.36 4.38 

3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.24 4.30 4.44 
3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและ

ศักยภาพของนิสิต 
4.15 4.32 4.35 
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รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์บัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวน
ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์
ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.23 4.34 4.36 

3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ
ความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

4.22 4.35 4.36 

3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่
จะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.06 4.12 4.13 

3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.61 4.70 4.71 
3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้

คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ที่เพียงพอหรือโครงการวิจัยหรือรายงานอ่ืนๆ 
4.45 4.48 4.51 

รวมผลการประเมิน 4.26 4.39 4.41 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานสิิต ปีการศึกษา 2563 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  

(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอและ
ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 

4.10 4.21 4.22 

3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของนิสิต 

4.19 4.22 4.23 

3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร 

4.37 4.46 4.47 

3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ัน
ผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฯลฯ 

4.41 4.45 4.47 

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

4.34 4.36 4.37 

3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของ
สถาบัน 

4.29 4.36 4.39 

3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.22 4.26 4.28 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
                                                                    ปีการศึกษา 2563 30 

 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  

(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิต
ได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  

4.31 4.35 4.37 

3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศมี Visiting 
Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิตและการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.22 4.24 4.26 

รวมผลการประเมิน 4.27 4.32 4.34 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2563 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอและ
ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 

4.10 4.15 4.17 

3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการ
จัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของนิสิต 

4.19 4.25 4.28 

3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 4.36 4.40 4.41 
3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ัน

ผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและ
วัฒนธรรม ฯลฯ 

4.40 4.42 4.44 

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

4.14 4.32 4.33 

3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอสิระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.28 4.30 4.33 

3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.20 4.22 4.24 
3.2.8 หากมีการรับนิสิตท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับ

การพัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
4.23 4.24 4.26 

3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting 
Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิตและการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.12 4.28 4.31 

รวมผลการประเมิน 4.23 4.28 4.31 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ตอ่กระบวนระบบอาจารย์ที่ปรกึษาทางวิชาการแก่นิสติปรญิญาโทและทีป่รกึษา
วิทยานิพนธแ์ละสารนิพนธ์บัณฑิตศึกษาและต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสติ ปกีารศึกษา 2563 
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาโทและที่ปรกึษาและการพัฒนาศักยภาพนิสติและด้านการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

รายด้าน ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโท
และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์บัณฑิตศึกษา  

(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์บัณฑิตศึกษา) 

4.26 4.26 4.39 4.39 4.41 4.41 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.27 4.23 4.32 4.28 4.34 4.31 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.27 4.25 4.36 4.34 4.38 4.36 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรา้ง
ความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมกีารจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่
นิสิตเพียงพอและครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 คะแนน  

ผลประเมินความพงึพอใจของนิสิตในเรื่องกระบวนระบบอาจารย์ทีป่รกึษาทางวิชาการแก่นสิิตปริญญาโท
และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษาและกระบวนด้านการสง่เสริมและพฒันานิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ในเรื่อง การจัดกิจกรรมการพัฒนานสิิตครอบคลมุกจิกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผกูพันกบัความเป็น
พลเมือง (civic engagement) กจิกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ เท่ากับ 4.44 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรทีเ่สริมการจัดบรกิารแก่นสิิตเพียงพอและครอบคลมุทุก
ประเภทกจิกรรม ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 คะแนน 

หลักสูตรฯ ไดน้ำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรือ่งการจัดงบประมาณ 
ทรัพยากรทีเ่สริมการจัดบรกิารแก่นสิิตเพียงพอและครอบคลุมทกุประเภทกิจกรรม และนำผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรงุเรื่อง การจัดงบประมาณและการจัดทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นสิิตอย่างเพียงพอมากขึ้น และ
จัดให้มีการครอบคลมุในทุกประเภทของการจัดโครงการกิจกรรมให้กบันิสิต โดยหลกัสูตรไดน้ำผลการประเมินที่ได้
นั้นมาปรบัปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโท
และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษาและตอ่กระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานสิิต ปี
การศึกษา 2563 ด้านระบบอาจารย์ทีป่รกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและทีป่รึกษาและการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและด้านการเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

อัตราการคงอยู ่
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2556  2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
2557  371 256 96 64 17 20 0 
2558    472 376 102 35 32 0 
2559      64 59 24 34 8 
2560        18 18 12 5 
2561          15 15 10 
2562            14 14 
2563              17 
รวม  371 728 536 243 109 127 54 

 
อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 
ปีการศึกษาที่รบัเขา้ จำนวนนิสิตต้นปีการศึกษา จำนวนนิสิตสิ้นสุดปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ) จำนวนท่ีหายไป 

2557 371 100.00 0.00 58 
2558 472 100.00 0.00 61 
2559 64 59.38 -15.63 18 
2560 18 44.44 0.00 5 
2561 15 40.00 66.67 0 
2562 14 0.00 100.00 0 
2563 17 0.00 100.00 0 

รวม 971 93.49 -8.96 141 

 
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  
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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 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2563 
ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การ
สำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.48 4.55 4.56 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.47 4.58 4.60 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.56 4.60 4.63 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

4.44 4.52 4.55 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.68 4.62 4.64 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.27 4.45 4.48 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.10 4.50 4.52 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.38 4.48 4.50 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.44 4.50 4.53 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.68 4.65 4.68 

รวมผลการประเมิน 4.45 4.54 4.57 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนสิิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนสิิต ปกีารศึกษา 2563 
ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมนิ ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.47 4.55 4.61 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.52 4.65 4.67 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.58 4.63 4.66 
    3.3.4 นสิิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.36 4.45 4.50 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.67 4.70 4.71 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.24 4.30 4.33 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.12 4.30 4.32 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.48 4.54 4.55 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.4 4.50 4.53 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.68 4.70 4.71 

รวมผลการประเมิน 4.46 4.53 4.56 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องคุณภาพในการจัดการข้อ
ร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตในเรื่องมช่ีองทางในการร้องเรียนหลายช่องทางและผลการจดัการข้อรอ้งเรียน
ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความกระตือรอืรน้ในการจัดการข้อร้องเรยีนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.33 คะแนน 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที ่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องคุณภาพในการจัดการข้อ
ร้องเรียนและความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องคุณภาพในการ
จัดการข้อร้องเรียน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี ้

1. สนับสนุนให้นิสิตใช้กระบวนการวิจัยเพื่อค้นหาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
2. ส่งเสริมให้แสดงความสามารถในการสื่อสารและนวัตกรรม 
3. ส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน

ของนิสิตในประเด็น คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต โดยมีผลการ
ดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. พัฒนากระบวนการประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน 
2. ปรับปรุงระบบกลไก การจัดการข้อร้องเรียน 
3. พัฒนากระบวนการร้องเรียนหลายช่องทาง 
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หมวดท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563  
ด้านระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.1.1(1) 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและ
แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบการ
บริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

4.45 4.52 4.58 

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  4.42 4.56 4.60 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้หลักสูตรมีความ
เข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละ
คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.41 4.65 4.68 

    4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และ
ประสบการณ์ ในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ . 

4.68 4.72 4.75 

รวมผลการประเมิน 4.49 4.61 4.65 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 
ด้านระบบการบริหารอาจารย์  

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการ
รับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบ
การบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ 
ตำแหน่งทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.56 4.59 4.64 

    4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมี
การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีม
บริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ) 

4.41 4.45 4.50 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์
ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน ลดอัตราการลาออกหรือการย้ายงาน แผนบริหาร

4.25 4.30 4.50 
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รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการ
รับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบ
การบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

หลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตรากำลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผน
ธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตาม
บริบท 
    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกำหนด สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคล
เพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.06 4.14 4.18 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมี
อาจารย์   ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และ
มีแผนบริหาร   ความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลนิสิต 

4.43 4.46 4.50 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรอย่างชัดเจน 

4.35 4.38 4.41 

    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ 

4.49 4.55 4.59 

    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

4.26 4.44 4.45 

    4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.23 4.33 4.36 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 4.43 4.45 4.50 
    4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4.63 4.68 4.75 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.43 4.49 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 
ด้านระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์  

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ
ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบ
การบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ือง 

4.66 4.72 4.75 

    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และ  มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.32 4.36 4.38 
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รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ
ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบ
การบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเน่ือง 

4.61 4.67 4.69 

    4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่าง
หลักสูตร 

4.5 4.56 4.63 

    4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.6 4.64 4.69 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

4.5 4.56 4.63 

    4.1.3.7 อาจารย์อาวุโสหรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอด
ประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.29 4.34 4.38 

    4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่า
กำลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ท ี ่ต ้องเน้นทักษะ
ความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

4.38 4.48 4.50 

รวมผลการประเมิน 4.49 4.54 4.58 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ตอ่กระบวนการการจดัการเรียนการสอนของหลักสตูร ปีการศึกษา 2563 
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายด้าน ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2561 2562 2563 

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

4.49 4.61 4.65 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4.37 4.43 4.49 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.49 4.54 4.58 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.45 4.53 4.57 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดในเรื ่องระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์ใหม่) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.65 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องระบบการบริหารอาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คะแนน  
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องระบบการรบัและแต่งตั้ง
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร (ระบบการรบัอาจารย์ใหม่) และนำผลการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรงุเรื่องระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร (ระบบการรบั
อาจารย์ใหม่) โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี ้

1. จัดสรรงบในการพัฒนาอาจารย์ให้มีตำแหนง่ทางวิชาการ 
2. สง่เสรมิแนะนำกระบวนการพัฒนา 
3. ทบทวนการบรหิารกำลังคนให้บุคลากรอยู่อย่างมั่นคง 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ,

ด้านระบบการบริหารอาจารย์และด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในประเด็น ระบบการบริหารอาจารย์ 
โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. ผลงานวิชาการของอาจารย์สามารถกำหนดขอตำแหน่งทางวิชาการ 
2. พัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรบัของสถาบันภายนอก 
3. การนำวิชาการสู่ชุมชน 
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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 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 2 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน 0 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 3 
รวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) ร้อยละ 3 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (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 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
100 

X 5 = 6.25 
80 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 4.2.2(1) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 √ 5 ร้อยละ 80 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกลุ (2562) 
1 รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ 1.ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน 
2 ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน 2.ผศ.ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห์ 
3 รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 3.รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  
ด้านการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านการบริหารหลักสูตร (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตมีความ
พร้อมและสำเร็จการศึกษา 

4.28 4.39 4.43 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.1 4.42 4.43 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานิสิตให้เรียนรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.15 4.45 4.46 

    1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม 4.4 4.30 4.32 
    1.5 การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเน่ือง เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้และ
สามารถต่อยอดความรู้อย่างมีระบบ 

4.23 4.42 4.46 

    1.6 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.23 4.35 4.39 
    1.7 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.14 4.36 4.39 
    1.8 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.33 4.40 4.46 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์ 

4.28 4.34 4.36 

    1.10 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.5 4.58 4.61 
    1.11 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 4.2 4.35 4.39 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้าง
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน 

4.2 4.34 4.36 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.18 4.38 4.39 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา 

4.33 4.33 4.36 

รวมผลการประเมิน 4.25 4.39 4.42 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2563  
ด้านผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 4.3 IQA 4.3 

รายการประเมนิ ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและความพึงพอใจของอาจารย ์
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตรและความพงึพอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

     4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 5 5 

     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.25 4.39 4.42 

     4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 5 5 5 
     4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

5 5 5 

รวมผลการประเมิน 4.81 4.85 4.86 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง กระบวนการการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

และความพึงพอใจของอาจารยท์ี่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.86 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องอาจารยป์ระจำ
หลักสูตรไดร้ับการพฒันาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง  กระบวนการบริหาร
หลักสูตรและกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรและความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพอย่างเหมาะสม 
โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรบัปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์
ต่อกระบวนการบริหารหลักสตูรและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรงุเรือ่ง อาจารย์ประจำหลักสตูรได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. มกีารกำหนดภาระงานตามความรู้ความชำนาญ 
2. ให้ขวัญกำลังใจกับอาจารย ์
3. จัดประชุมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาจารย ์
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความกา้วหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ปีการศึกษา 2563   
ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร เฉพาะระดับบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลกัสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาส
ในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.42 4.50 4.53 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา มี
การเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

4.59 4.62 4.67 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.40 4.52 4.53 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิตและมี
เน้ือหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็น
จุดเน้น มีความต่อเน่ืองเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชาและมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้ 

4.64 4.66 4.67 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเน่ือง
สัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.54 4.58 4.59 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา
และหลักสูตร 

4.46 4.54 4.55 

    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบาย
รายวิชาครบถ้วน 

4.37 4.54 4.57 

    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ใน
การเรียนวิชาต่อยอด 

4.62 4.67 4.70 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทัน
ตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

4.54 4.60 4.63 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัยและเป ็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.61 4.67 4.69 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที ่เร ียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมาย
การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.58 4.65 4.69 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    5.1.12 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่
ซับซ้อน มีจุดเน้น 

4.38 4.52 4.53 
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รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัย
ร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม 

4.51 4.60 4.63 

    5.1.14 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
หลักสูตรและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

4.43 4.45 4.49 

   5.1.15 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์
ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 

4.42 4.50 4.52 

รวมผลการประเมิน 5.1 4.50 4.57 4.60 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการการออกแบบหลกัสูตรและการปรบัปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขาน้ันๆ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.60 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
ในเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกบัปรชัญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับระดับ
ของหลักสูตรค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง  หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็น
ประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตรและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตรและนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องหวัข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตรโดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. เปิดรายวิชาให้เหมาะสม 
2. เสนอหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ให้มีความทันสมัยและตรวกับสาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 
3. จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตรฯ ในประเด็น หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เป็น

ประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1. ผูท้รงคุณวุฒิร่วมในการวิพากษ์หลักสูตรฯ 
2. เชิญผู้เช่ียวชาญในการประเมินหลกัสูตรฯ  
3. พัฒนาอาจารย์ประจำหลกัสูตรฯ ให้มีความเจรญิก้าวหน้าและร่วมพจิารณาในการดูหัวข้องาน

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ใหม้ีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลกัสูตรฯ 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
5.2.1 ดา้นการวางระบบผูส้อน เฉพาะระดบับณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 5.2.1 ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.2.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญใน
เน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

4.41 4.54 4.55 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย 
เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และ
ประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 
วิชา) 

4.61 4.70 4.75 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ของ
อาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.46 4.55 4.60 

    5.2.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ. 3 
และ มคอ. 4) ทุกรายวิชาแจกนิสิตและมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการ
สอนรายวิชา 

4.45 4.52 4.53 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการ
สอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับ
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4.31 4.34 4.35 

    5.2.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้
คำแนะนำ และการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิต
อย่างเหมาะสม 

4.40 4.54 4.58 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)     
    5.2.7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ 
ประสบการณ์ เวลาในการให้คำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

4.66 4.69 4.70 

    5.2.8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความ
เชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต และเหมาะสมกับ
ลักษณะของนิสิต 

4.60 4.76 4.78 

    5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ 

4.64 4.72 4.75 

    5.2.10 มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงาน
วิชาการอย่างต่อเน่ือง 

4.48 4.56 4.58 

รวมผลการประเมิน 4.50 4.59 4.62 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  
5.2.2(1) ด้านกระบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดบับณัทิตศกึษา 

รายการประเมิน 5.2.2 ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
กำหนดผู้สอน/ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 4.69 4.76 4.78 

5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.52 4.56 4.57 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 4.59 4.65 4.67 

5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐาน
ที่จำเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 4.46 4.56 4.57 

5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ ่มศักยภาพนิส ิตระหว่างเร ียนเพื ่อเพิ่ม
ประสบการณ์การเรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 4.69 4.70 4.47 

5.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ 
ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วย
วิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทาง
สังคม online learning) 

4.42 4.56 4.58 

5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือ
ด้านการหางานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 4.48 4.66 4.67 

5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ 
การศึกษาดูงาน 4.31 4.44 4.46 

5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.62 4.68 4.70 
5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์
ที่มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 4.42 4.56 4.58 

5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริ มพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 4.56 4.68 4.70 

5.2.12 อาจารย ์อาวุโส หร ืออาจารย ์ท ี ่ม ี เทคนิคการสอนดีเด ่น มีการถ ่ายทอด
ประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 4.37 4.52 4.54 

5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.58 4.60 4.61 
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิ่มเติม(     
5.2.14 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 
โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 4.42 4.46 4.48 

5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้
ความ สำคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตตาม
จรรยาบรรณของอาจารย์ 

4.49 4.56 4.57 

5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของ
นิสิต เพื่อให้นิสิตสำเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 4.55 4.75 4.79 

5.2.17 หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่
ปรึกษา 4.65 4.74 4.78 

5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคน
อย่างน้อยหน่ึงครั้งต่อภาคการศึกษา 4.45 4.55 4.57 

5.2.19 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่าง
สะดวก 4.35 4.68 4.70 

5.2.20 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 4.37 4.54 4.57 
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รายการประเมิน 5.2.2 ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
กำหนดผู้สอน/ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.2.21 มีการให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและ
ปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 4.19 4.25 4.30 

5.2.22 การชี ้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดทำ
ข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน 4.56 4.65 4.69 

5.2.23 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting 
Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.20 4.32 4.37 

รวมผลการประเมิน 4.48 4.58 4.60 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
ปีการศึกษา 2563 

รายดา้น ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2561 2562 2563 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  4.50 4.59 4.62 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.48 4.58 4.60 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.49 4.59 4.61 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งด้านกระบวนการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 คะแนน 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง  กระบวนการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง  ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. กำหนดการจัดการเรียนการสอน 
2. มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู ้
3. มีการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และการประชุมทางวิชาการ 
ทั ้งนี ้สามารถพัฒนาด้านการวางระบบผู ้สอนและด้านกระบวนการเร ียนการสอน ในประเด็น 

กระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1. รายวิชาที่เปิดสอนกำหนดอาจารยผ์ูส้อนให้ตรง 
2. เชิญอาจารยม์ีความถนัดเฉพาะทางมาให้ความรู ้
3. เชิญวิทยากรมาให้ความรู ้
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา/ฯลฯ ปีการศึกษา 2563  
ด้านการประเมินผูเ้รียน เฉพาะระดบับณัทิตศึกษา 5.3 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 4.37 4.39 4.42 
    5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.48 4.54 4.58 

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

4.52 4.62 4.63 

    5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

4.3 4.44 4.46 

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

4.35 4.38 4.40 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.3 4.36 4.40 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วมหรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนิสิต
และลักษณะของรายวิชา) 

4.51 4.60 4.64 

    5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 4.20 4.45 4.46 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5 
มคอ. 6 และ มคอ. 7 

4.46 4.56 4.58 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    8.1.10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการ
สอบป้องกัน ชัดเจน 

4.30 4.66 4.69 

    8.1.11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของ
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้ 

4.18 4.55 4.57 

    8.1.12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มี
การออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/
วารสารซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

4.44 4.54 4.58 

รวมผลการประเมิน 4.36 4.51 4.53 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการวิเคราะห์/
ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิต  (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุง
ข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดข้ันสูง
ได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) และการควบคุมการ
ประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในการควบคุมการประเมินผลการ
เรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 04 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564 
2. ทุกรายวิชาในหลักสูตรฯ ทบทวน Curriculum Mapping เพื่อนำมาปรับปรงุหลักสูตรฯ 
3. จัดเวทีวิพากษ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาปัญหาร่วมกันของการประเมิน 
4. แนวทางปฏิบัติ กำหนด IQA ของผูเ้รียนให้ตรงกับ มคอ. 2 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการประเมินผู้เรียนในประเด็น คุณภาพของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ โดยมีผลการ

ดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1. จากรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 04 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
2. มติที่ประชุม มีการปรับปรุงให้ครบมาตรฐาน IQA 5 ด้าน 
3. ปรับปรุง Curriculum Mapping ให้ตรงกับรายวิชา 
4. การให้คำปรึกษาของอาจารย์และข้อเสนอในการจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
5. มคอ. 3 เขียนวิธีการสอนในการประเมินผลให้มีความชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1)อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) 
ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 5 ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 
ร้อยละ 

1.ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน 
2.ผศ.ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห์ 
3.ผศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 

1 19/07/2563 3 คน 100 
2 02/11/2563 3 คน 100 
3 11/01/2564 3 คน 100 
4 02/04/2564 3 คน 100 
5 04/06/2564 3 คน 100 

เฉลี่ยร้อยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 

 เอกสารที่ 5.4.1-1 
รายชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร 

เอกสารที่ 5.4.1-2   
สรุปจำนวนผู้เข้า
ประชุม 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น 
             หลักสูตรใหม่ 
             หลักสูตรปรับปรุง 
-เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2559 โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอนุมัติ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2559 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบและการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่ 3 
เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2559 

 เอกสารที่ 5.4.2-1 
รายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เอกสารที่ 5.4.2-2 
เล่มหลักสูตรที่มีการ
ประทับตรายางจาก 
สกอ. (มคอ. 2) 
เอกสารที่ 5.4.2-3 
หนังสือรับรองจากสภา
วิชาชีพ (อ้างอิง สอธ.) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ. 2 จำนวน 9 วิชา มี
รายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรฯ จัดการเรียนการสอนเอง 9 วิชา 
2. หลักสูตรฯ ไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 

2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
2.2 นอกสังกัดคณะ - 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 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดสอนและจัดทำ 
มคอ. 5-6 จำนวน 9 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 9 วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา 
ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
-แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดทุกชั้นปี และหลักฐาน มคอ. 5  
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในการพิจารณา มคอ. 5 

 เอกสารที่ 5.4.3-1รายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

เอกสารที่ 5.4.3-2 
มคอ.5 
เอกสารที่ 5.4.3-3 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ในการ

พิจารณา มคอ. 5 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักสูตรฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรฯ ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มีการจัดทำ มคอ. 7 ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อ
การนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

 -ตารางที่ 1.1-12 
-แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 5 (5.1) 
เอกสารที่ 5.4.5-1 
มคอ.7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
1. ได ้จ ัดให ้ม ีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ท ี ่กำหนดในคู ่ม ือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อยืนยันว่านิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ (learning 
outcomes) ตามที ่กำหนดไว้ใน มคอ. 2 โดยมีรายชื ่อวิชาที ่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามท่ีกำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 จำนวนท้ังสิ้น 3 วิชา จากวิชาท่ี
เปิดสอนท้ังหมดตลอดปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 วิชา คิดเป็นร้อยละร้อยละ 33.33 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (ตามแบบฟอร์ม 5.4.6) 

 -ตารางที่ 1.1-12 
-แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 6 
(5.4.6) 
เอกสารที่ 5.4.6-1 
มคอ.2 
เอกสารที่ 5.4.6-2 

มคอ.3 
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 
1. ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรฯ มีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการ
สอนและว ิธ ีการประเม ินรายว ิชาท ี ่ มี การปร ับปร ุง C-Mapping (Curriculum 
Mapping) ตามข้อเสนอแนะใน มคอ. 7 ในปีการศึกษา 2563 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ. 3-4 และมีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 

 -ตารางที่ 1.1-12 
-แบบฟอรม์ตัวบ่งชี้ข้อ 7 
(5.4.7) 
เอกสารที่ 5.4.7-1 มคอ.7 
เอกสารที่ 5.4.7-2 มคอ.3 
เอกสารที่ 5.4.7-3 มคอ.5 
เอกสารที่ 5.4.7-4มคอ.6 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (กรณีไม่ประสงค์ขอเทียบมาตรฐานฯ) มีการรับอาจารย์ใหม่ โดยทาง

 -ตารางที่ 1.1-12 
-แบบฟอร์ม 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ตามกรอบอัตรากำลังของ
มหาวิทยาลัยจำนวนอาจารย์ใหม่ มีจำนวน 1 คน และอาจารย์ใหม่ได้เข้ารับการ
ปฐมนิเทศและการแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนา
อาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้มีการจัดให้มีอาจารย์พี ่เล ี ้ยงคอยกำกับด ูการ
ดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนของ
อาจารย์ใหม่หลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ตัวบ่งชี้ข้อ 8 
(5.4.8.1-5.4.8.2) 

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำท่ีได้รับการพัฒนา 10 คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ– นามสกุล ชื่อโครงการ หรือ
หัวข้อที่รบัการพัฒนา 

วัน/เดือน/ปี จัดโดย หัวข้อที่นำไปใช้ใน
การเรยีนการสอน 

 ผศ.ดร.ป่ินณิชา อตุมะเวทิน 
ผศ.ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห ์

รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
รศ.ดร.ชุติมา มสุิกานนท ์

ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 
ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 

ผศ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด 
ผศ.ดร.กฤษฐิ์ กิตติฐานัส 

ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน 

โครงการ อบรม
ปฏิบัติการออนไลน์ การ
ใช้ระบบการเรียน 
XStudi ในรูปแบบการ
บรรยายสดผ่านระบบ
Yealink 

วันพุธที่ 21 
07.2564 

งานระบบ
สารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 

รูปแบบและ
วิธีการบรรยาย
สดผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 โครงการศกึษาดูงาน
กิจการภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาดา้น
นวัตกรรม ณ อาคารทรู 
ดิจิทัล พาร์ค ปุณณวิถี 
กรุงเทพฯ (วฒิุบัตรจาก
สมาคมนวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรม) 

19.11.2563 บัณฑิต
วิทยาลัย 

พัฒนาทักษะ
บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน
เตรียมพร้อม
สูT่hailand 
4.0 

  โครงการพัฒนาบุคลากร 
เร่ือง"การเช่ือมโยงงานวิจัย
สู่นวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรม" โดย 
ผศ.(พิเศษ) ดร.สมชาย 
หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา 
ณ อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค 
ปุณณวิถี กรุงเทพฯ 

19.11.2563 บัณฑิต
วิทยาลัย 

พัฒนาทักษะ
บุคลากรสาย
วิชาการและ
สายสนับสนุน
เตรียมพร้อม
สูT่hailand 
4.0 

  โครงการทัศนศึกษาดู
งานในหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน  

2563 บัณฑิต
วิทยาลัยณ 
ศูนย์สาธิตการ
ฝึกลิงเพื่อ
การเกษตร 
อบต.คลองน้อย 
อ.เมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธานี  

หัวข้อการมีส่วนรวม
และพัฒนาชมุชน
และการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล
และพื้นที่ป่าชายเลน 

 ผศ.ดร.ป่ินณิชา อตุมะเวทิน 

ผศ.ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห ์

รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
รศ.ดร.ชุติมา มสุิกานนท ์

การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
จริยธรรมการวจิัยในมนษุย์ 
คร้ังท่ี 9 

15.05.2564 ส่วนงานวิจัยฯ  
ม.เวสเทริ์น 

หลักจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ “แบบ 
New Normal” 

 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์หลักสูตรฯ ปี

6-7.03.2564 บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การพัฒนา
ตำแหน่งวิชาการ 

 เอกสารที่ 5.4.9-1 

รายชื่ออาจารย์ 
 
เอกสารที่ 5.4.9-2 
การพัฒนาอาจารย์ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 
ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 

ผศ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด 
ผศ.ดร.กฤษฐิ์ กิตติฐานัส 

ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน 

การศึกษา2563 (จังหวดั
นครนายก) 

การวิจัยและการ
เผยแพร่วิจัย 

 การสร้างส่ือการสอน
อย่างไรให้ตรงใจ GEN Z 

28.04.2564 ศูนย์การศึกษา
ผ่านระบบ
เครือข่าย 

การออนแบบสื่อการ
สอนในมมุมองของ
นักพัฒนาหลักสูตร
และการสอน 

 ผศ.ดร.จิราภรณ์ สภุสิิงห ์ โครงการอบรม
จริยธรรมการวิจัยใน
คน (Ethics in 
Research Involving 
Human Subjects: 
Protection of 
Human Subjects 
(เอกสารวุฒิบัตร) 

14.11.2563 ม.ราชภัฎ
เชียงใหม่ 

หลักจริยธรรม
การวิจัยใน
มนุษย์ 

 ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตมะเวทิน โครงการระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
โรงเรียนนอกระบบ 

10.11.2563 เกียรติบัตรจาก
สำนักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 
กระทรวงศึกษาธกิ
าร 

ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับ
การพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100 

จำนวนอาจารย์ประจำ รวม 10 คน 
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการที่รับผิดชอบของหลักสูตรฯ จำนวน

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ได้รับการพัฒนา 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
2. มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนนุปฏิบัติงาน 
3. มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ–นามสกุล ช่ือโครงการหรอื
หัวข้อท่ีรับการพัฒนา 

วัน/
เดือน/ป ี

จัดโดย หัวข้อท่ีนำไปใช้
ในปฏิบัติงาน 

1 
2 

นางสาวกนกนวล กุลเถ่ือน 
นางสาวอรพนิ บุตรพรม 

โครงการศกึษาดูงาน
กิจการภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาดา้น
นวัตกรรม ณ อาคารทรู 
ดิจิทัล พาร์ค ปุณณวิถี 
กรุงเทพฯ (วฒิุบัตรจาก
สมาคมนวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรม) 

19.11.2563 บัณฑิตวิทยาลัย พัฒนาทักษะ
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนนุ
เตรียมพร้อม
สู่Thailand 4.0 

  โครงการพัฒนาบุคลากร 
เร่ือง"การเช่ือมโยง
งานวิจัยสู่นวตักรรม
ภาคอุตสาหกรรม" โดย 
ผศ.(พิเศษ) ดร.สมชาย 
หาญหิรัญ สมาชิก
วุฒิสภา ณ อาคารทรู 
ดิจิทัล พาร์ค ปุณณวิถี 
กรุงเทพฯ 

19.11.2563 บัณฑิตวิทยาลัย พัฒนาทักษะ
บุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนนุ
เตรียมพร้อม
สู่Thailand 4.0 

  โครงการทัศนศึกษา
ดูงานในหน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชน  

2564 ณ ศูนย์สาธิตการฝึก
ลิงเพื่อการเกษตร 
อบต.คลองน้อย อ.
เมือง จังหวัด
สุราษฏร์ธานีหัวข้อ 
การมีส่วนรวมและ

 

 เอกสารที่ 5.4.10-1 
รายชื่อบุคลากร 
เอกสารที่ 5.4.10-2 
แผนการพัฒนา
พนักงานสายสนับสนุน
ด้านวิชาการที่
รับผิดชอบของ
หลักสูตรฯ 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
                                                                    ปีการศึกษา 2563 54 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

พัฒนาชุมชนและ
หัวข้อการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล
และพื้นท่ีป่าชายเลน 

  โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์
หลักสูตรฯ ปี
การศึกษา2563 
(จังหวัดนครนายก) 

6-7.03.2564 บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การพัฒนา
ตำแหน่งวิชาการ 
การวิจัยและการ
เผยแพร่วิจัย 

สรุปผล จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ด้รับการพัฒนา 2 คน จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 2 คน 

   
 

11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ทั้งสิ้นจำนวน 19 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม 
เท่ากับ 4.76 เมื่อแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF ผลสำรวจ ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ ผลรวม

คะแนน 
จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 91.50 19 4.82 ดีมาก 

2 ด้านความรู ้ 91.50 19 4.82 ดีมาก 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 90.10 19 4.74 ดีมาก 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 89.00 19 4.68 ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

90.30 19 4.75 
ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 90.00 19 4.74 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 542.40 19 4.76 ดีมาก 
 

√ เอกสารที่ 5.4.11-1 
นิสิตชั้นปีสุดท้าย 
เอกสารที่ 5.4.11-2
ความพึงพอใจของนิสิต
ชั้นปีสุดท้าย 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2562) 
ทั้งสิ้นจำนวน 21 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ100 ได้
คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตรฯ มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.81 
เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

 
ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้

ตาม TQF 
ผลสำรวจ ค่าเฉ

ลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 101.50 21 4.83 ดีมาก 

2 ด้านความรู้ 104.00 21 4.95 ดีมาก 

3 ด้านทักษะทางปัญญา 94.00 21 4.48 ดีมาก 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

101.50 21 4.83 ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

101.40 21 4.83 ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 103.90 21 4.95 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 606.30 21 4.81 ดีมาก 
 

 เอกสารที่ 5.4.12-2 
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ (ปี
การศึกษา 2562) 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ มีจำนวน12 ตัวบ่งชี้ 

จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 
มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี้  
(ตัวบ่งชีท้ี่ดำเนินการผ่าน 1, 2, 3, 4, และ

5) 
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 
IQA 6.1ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติต่อด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563  

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.09 4.45 4.48 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุด ตำรา/
หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 4.15 4.48 4.50 
    1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมี
การปรับปรุงให้ทันสมัย 3.98 4.52 4.53 
1.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอยู่
ตลอดเวลา 4.10 4.32 4.35 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 4.23 4.56 4.58 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.49 4.56 4.58 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนาหรือ
ทำงานร่วมกัน 4.48 4.50 4.53 
   1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้าและการกำจัดขยะให้กับนิสิต 4.30 4.32 4.35 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.35 4.36 4.40 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  4.08 4.54 4.55 

รวมผลการประเมิน 4.22 4.46 4.49 

 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4.13 4.22 4.68 

6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.41 4.44 4.43 
6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

4.48 4.56 4.39 

6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 4.54 4.58 4.64 
6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 4.42 4.45 4.57 
6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและ
ทันสมัย 

4.48 4.56 4.43 

6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอและทันสมัย 4.3 4.34 4.64 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
                                                                    ปีการศึกษา 2563 57 

 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือ
ทำงานร่วมกัน 

4.68 4.69 4.71 

6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.49 4.56 4.39 
6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์
และนิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

4.66 4.68 4.54 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาโท เช่น ฐานสืบค้น
งานวิจัยระดับนานาชาติ เป็นต้น 

4.14 4.18 4.29 

6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพื่อทำวิจัย 4.37 4.42 4.68 
6.1.13 มีห้องทำงานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย 4.58 4.59 4.82 
6.1.14 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.39 4.48 4.54 

รวมผลการประเมิน 4.43 4.48 4.55 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความ

เหมาะสมกับยุคปัจจุบันและการบริการสัญญาณเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การดูแล รักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาและการบรกิารด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้าและการกำจัดขยะใหก้ับนิสิต ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการ
ดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ฯลฯในเรื่องมีห้องทำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกใน
การทำวิจัย ที่ได้มค่ีาเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ทรัพยากรการเรยีนรูแ้ละสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญา
โท เช่น ฐานสืบค้นงานวิจัยระดับนานาชาติ เป็นต้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คะแนน 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมี
ของหลักสูตรปริญญาโท เช่น ฐานสืบค้นงานวิจัยระดับนานาชาติ เป็นต้น และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง
ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสบืค้นและการเรยีนรู้ต้องมี
มากกว่าข้อกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาโท เช่น ฐานสืบค้นงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. นิสิตอาจารย์มีส่วนร่วมของการสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. นำผลการประเมินมาประชุมเพื่อเสนอการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
3. ติดตามประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็น ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 

โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพือ่การสืบค้นและการเรียนรูต้้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปรญิญาโท เช่น 
ฐานสืบค้นงานวิจัยระดับนานาชาติ เป็นต้น โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. ปรับปรุง Web site ให้ทันสมัย 
2. จัดซื้อ Hard Ware และ Soff Ware เพื่อใช่ในการจัดการเรียนการสอน 
3. จัดหาหนังสือในการวิจัยและการค้นคว้า 
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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 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา (ระบบการศึกษาทางไกล) ปีการศึกษา 2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2560 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

1. การกำกับ
มาตรฐาน 
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 
2. บัณฑิต 
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.51 4.45 4.67 4.81 

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

0.60 1.37 2.89 3.75 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 2.56 2.91 3.78 4.28 
3. นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 3 3.33 
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+5+5/3 

=5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 5 5 5 5 

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

    

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

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

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 3.75 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.55 3.60 3.89 3.97 

 


