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คำนำ 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มี

ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป�นกลไกการรักษาคุณภาพและ

มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  
 

บัดนี้ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

เสร็จเร ียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอรายงานนี ้ต ่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลท่ัวไป 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป�นหลักสูตรหนึ่งซ่ึง

ดำเนินการ ณ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร ์น เป�นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ที่เป�ดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ

ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ป� พ.ศ. 2541 ถึงป�จจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับ

อนุมัติให้เป�ดสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับการรับรอง

จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2552 และอาจารยป์ระจำป�การศึกษา 

2563 จำนวน 9 คน จำแนก ดังนี้ มี วุฒิปริญญาเอก 9 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 4 

คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  5 คน ทั้งนี้หลักสูตรมีนิสิตจำนวน 28 คน และในป�

การศึกษา 2563 ไม่มีนิสิตสำเร็จการศึกษา  

ปณิธาน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มีความมุ่งมั่นในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพ มีความเป�นเลิศทางวิชาการ เน้นงานวิจัย ส่งเสริมคุณธรรม และความเป�นผู้นำ โดยสร้างคลังแห่งขุม

ป�ญญาท่ีจะพัฒนาบุคคลให้เป�นมหาบัณฑิตท่ีเป�นป�ญญาชน มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม 

ประเทศชาติ และมนุษยชาติในท่ีสุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน 

วิสัยทัศน์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป�นแหล่งการ

เรียนรู้ที่ชัดเจนและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการด้านวิชาการแก่สังคม สร้างบัณฑิตให้

เป�นนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกว้างไกลก้าวล้ำนำยุคควบคู ่ค ุณธรรมร่วมพัฒนาให้

เจริญก้าวหน้า 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น IDWTU (Identity of Western University) คือ Intellectual -       

เป�นป�ญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ 

และ Unity - ร่วมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร ์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United 

creative –  

ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั้นนำทางป�ญญา, Technology - พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality –         

ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ป�การศึกษา 2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับมาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรท่ีกำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  

ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

≥3.51 365.50/13=4.69 4.69 4.69 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาเอก)  ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเร็จ
การศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีไดร้ับ การตีพิมพ์และหรือ
เผยแพร ่

ร้อยละ 80 
12.60/7x100=180 
180/40x5=4.29 

4.29 4.29 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.49 4.49 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 4 4 
ตังบ่งช้ีท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 4 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

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

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 3 4 4 4 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์ ≥3.51 
5+3.33+3.89+0/4

=3.06 
3.06 3.06 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
100 

2/2x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 80 
1/2x100=50 

50/100x5=2.50 
2.50 2.50 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร ร้อยละ 50 
0.8/2x100=40 
40/60x5=3.33 

3.33 3.33 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสตูรปริญญาเอกท่ีได้รบัการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาตติ่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูร 

3 
0/2=0 

0/0.25x5=0 
0 0 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ์ 3 3 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 2.71 2.71 
5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรยีน  
(มี 4 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 3 4 4 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสตูร    3 4 4 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเ้รียน 3 4 4 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้(มี 1 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งชืท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 3 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 0.00 0.00 
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ป�การศึกษา 2563 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ภาพรวม 

จุดเด่น 

 1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิตในส่วนของ ความมุ่งม่ันในการให้บริการ  

ทักษะความคิด ความรู้ ความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้ มีวุฒิภาวะ   

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรกำกับติดตามบัณฑิตให้สำเร็จตามแผนพร้อมท้ังส่งเสริมบัณฑิตให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

ท่ีหลากท้ังในวารสารท้ังระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

2. ควรส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

และการอ้างในฐานข้อมูลวาสารระดับชาติและนานาชาติ  

 3. หลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางท่ีหลากหลายและสร้างความเชื่องโยงกับระดับ 

ปริญญาโทเพ่ือให้มียอดรับนิสิตเพ่ิมข้ึน 

องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 

จุดเด่น  

1. คณาจารย์มีคุณสมบัติสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการกำกับติดตามการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ

หลักสูตรให้เป�นไปตามเกณฑ์ป�จจุบันของ ก.พ.อ. อย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดเด่น  

1. คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรเป�นท่ีพึงพอใจของสถานประกอบการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ TCI1,TCI2 หรือมีการนำเสนอผลงานในระดับ

นานาชาติ 

องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต 

จุดเด่น  

 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลายและสร้างความเชื่องโยงกับระดับ ปริญญา

ตรีเพ่ือให้มียอดรับนิสิตเพ่ิมข้ึน 

2. การจัดโครงการพัฒนานิสิตที่บูรณาการครอบคลุมอัตลักษณ์  ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 

กรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน  และการวัดประเมินผลโครงการท่ีเห็นผลชัดในแต่ละด้าน   
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

จุดเด่น  

1. อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และประจำหลักสูตรมีศักยภาพสูงโดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก และมี

ตำแหน่งทางวิชาการตลอดจนมีผลงานท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในสัดส่วนท่ีสูง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรจัดทำชุดโครงการวิจัยบูรณาการศาสตร์ ร่วมกันระหว่าง ความถนัดของคณาจารย์ใน

สาขาวิชา กลุ่มนักวิจัย หรือร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย เพ่ือสร้างความโดดเด่นของงานวิจัยใน

สาขาวิชา    

2. ควรส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

และการอ้างในฐานข้อมูลวาสารระดับชาติและนานาชาติ 

3. สร้าง core competency ด้านการวิจัยตาม theme ที่ตั้งไว้ และประชาสัมพันธ์ผลงานของกลุ่มวิจัย

เพ่ือให้เป�น ท่ีรู้จักและดึงดูดนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในและ ต่างประเทศ 

 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีผลลัพท์การเรียนรู้(Learning Outcome) และกลยุทธ์ใน การประเมินผลการเรียนรรู ้ท่ี

กำหนดใน มคอ.2 และนำไปไปปรับปรุงการเรียนรู้วางแผนในการจัดการเรียน ในสถานการณ์โควิด-19  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การบูรณาการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร ระดับ ป.โท และ ป.เอก สาขาการบริหารการศึกษา 

อย่างเป�นระบบ เริ ่มจากการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้  ทั ้งด้านวิจัย บริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม  

จากนั้นได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำมาวางแผนบริการวิชาการแก่สังคม ที่ตอบสนองต่อเอกลักษณ์

หลักสูตร โดยนำสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ทำให้หลักสูตร และคณะมีความเข้มแข็งและสามารถ

ต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

องค์ประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดเด่น  

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

ผลงานและโปรแกรมการตรวจการคัดลอกผลงาน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

2. หลักสูตรมีการปรับปรุงการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศท่ีมีความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริการจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัย มีการจัดหาอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกกับนิสิต การการเรียนการสอนเพื่อนิสิตจะได้

เร ียนได้อย่างมีประสิทธ ิภาพ เช่น Zoom,  Google meet,  Microsoft team, Cisco, WebEx และ Xregis  

สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน     

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรมีแผนการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ตั้งแต่การบำรุงรักษา และการประเมินผลการใช้

งาน อย่างเป�นระบบ เพ่ือรองรับการปรับปรงุหลักสูตร ในป�การศึกษา 2564 
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การแบ่งตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ป�การศึกษา 2563 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ 

ประกอบ 

การประกัน

คุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี ผู้ประเมิน 

1 การกำกับ

มาตรฐาน 

(มี 1 ตัวบ่งชี)้ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

1. ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ 

2. ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ  

3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 

4. นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ   

2 บัณฑิต 

(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทำ

หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป�(ปริญญาโท, 

ป.เอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทท่ีได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

3 นักศึกษา 

(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

4 อาจารย์ 

(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ์

5 หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การประเมิน

ผู้เรียน 

(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้  

(มี 1 ตัวบ่งชี)้ 

ตัวบ่งชืท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 

กำหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ป�การศึกษา 2563 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ ช้ัน 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

09.00 – 09.30 น. 

09.30 – 10.00 น. 

 

 

10.00 – 11.00 น. 

 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยี่ยม 

• พบคณะผูบ้ริหารวิทยาลยั และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 

แนะนำคณะผูป้ระเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/        

รองอธิการบดี/คณบดี) 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

คณะผู้ประเมิน/ผูบ้ริหาร/

คณาจารยม์หาวิทยาลยั และ

ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 

 

14.00 – 14.30 น. 

 

 

 

• สังเกตการเรียนการสอน 

- ตรวจเยี่ยมคณะวิชาต่างๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  

          - ผู้ใช้บัณฑิต 

     - ศิษย์ป�จจุบนัและศิษย์เก่า 

     - คณาจารย ์

     - สำนักวชิาตา่งๆ 

คณะผู้ประเมินและ 

ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยี่ยม 

คณะผู้ประเมินและ  

ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 

หมวดท่ี 2 บัณฑิต 

ข้อมูลนิสิต 

ป�การศึกษาท่ีรับเข้า 

(ต้ังแต่ป�การศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสตูร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละป�การศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2557 33 33 32 22 17 17 0 

2558   36 36 31 12 16 1 

2559     20 20 11 14 3 

2560       9 8 7 2 

2561         2 2 1 

2562           1 1 

2563             20 

รวม 33 69 88 82 50 57 28 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
ป�การศึกษา จำนวนรับเข้า จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิตท่ี

สำเร็จการศึกษา 

จำนวนนิสิตท่ียังไม่

สำเร็จการศึกษา 

ร้อยละของผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละอัตรา

การคงอยู ่2559 2560 2561 2562 2563 

2559 33 1 10 3 2 0 23 1 100.00 0.00 

2560 36   5 11 4 3 7 3 95.83 4.17 

2561 20       6 1 3 2 70.00 30.00 

2562 9         3 0 1 60.00 40.00 

2563 2         0 0 1 0.00 100.00 

รวม 1         0 0 20 0.00 100.00 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา  

ป�การศึกษา 2562 
ลำดับที ่ ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี ้ ผลรวมค่า

คะแนน 

จำนวน

คนท่ีตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1 (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 61.50 13 4.73 

(2) ด้านความรู ้ 61.50 13 4.73 

(3) ด้านทักษะทางป�ญญา 60.50 13 4.65 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 61.50 13 4.73 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 61.00 13 4.69 

(6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ตามท่ีองค์กรวิชาชีพกำหนด) 59.50 13 4.58 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเตม็ 5 คะแนน) 365.50 13 4.69 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 13 

3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 13 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจา้งที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 28.11 

 

การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเรจ็การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ์ ค่า

น้ำหนัก 

จำนวน ผลรวม

ถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 - - ตารางท่ี 2.2-1 

2. บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ
0.20 - - ตารางท่ี 2.2-2 

3.1 บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ  
0.40 - - ตารางท่ี 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีระดับชาติไม่

อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทำเป�นประกาศให้ทราบเป�นการท่ัวไป 

0.40 - - ตารางท่ี 2.2-3 

3.3 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางท่ี 2.2-3 

4.บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลTCI 

กลุ่มท่ี 2 
0.60 - - ตารางท่ี 2.2-4 

5.1บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไม่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทำเป�นประกาศให้ทราบเป�นการท่ัวไป 

0.80  - ตารางท่ี 2.2-5 

5.2 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มท่ี 

1 
0.80 7 5.60 ตารางท่ี 2.2-5 
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ประเภทการตีพิมพ์ ค่า

น้ำหนัก 

จำนวน ผลรวม

ถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/ตาราง

ประกอบ 

6.1 บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฎใน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 7 7.00 ตารางท่ี 2.2-6 

6.2 ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางท่ี 2.2-6 

7. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
0.20 - - ตารางท่ี 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางท่ี 2.2-7 

9. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - ตารางท่ี 2.2-7 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
0.80 - - ตารางท่ี 2.2-7 

11. งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/

นานาชาติ 
1.00 - - ตารางท่ี 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 12.60  

13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดอกท้ังหมดในหลักสูตร (คน) 7  

14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพรข่องนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกในหลักสูตร 
180  

15. แปลงค่าคะแนนท่ีได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได้เท่ากับ 5  

 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของนิสิตท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาเอก ป�การศึกษา 2562 

ท่ี ช่ือผู้วิจัย แผนการ

ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ป�ท่ี

ตีพิมพ์ 

ว/ด/ป 

ค่า

น้ำหนัก 

1 นายธวัชไชย ลิ้ม

สุวรรณ 

2.1 การพัฒนาระบบการบรหิาร

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

อาชีวศึกษาสู่เชิงพาณิชย์ใน

ยุคดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์ม 

วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ 

มจร.ป�ท่ี 8 ฉบับท่ี 2 เลขหน้า

วารสารการตีพิมพ์ ฐาน 1 

หน้าท่ี 459-473 

มี.ค.-เม.ย. 

2563 

0.80 

   การพัฒนาระบบการบรหิาร

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

อาชีวศึกษาสู่เชิงพาณิชย์ใน

ยุคดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์ม 

เลขหน้าบทความวิชาการ 

ครั้งท่ี 15 ป� 2562 หน้าท่ี 

386-391 

พ.ศ. 

2563 

1.00 

2 พรรษรัตน์ 

พรมมินทร ์

2.1 การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำ

ของผู้บริหารสถานศึกษาใน

ยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 5 จังหวัดลพบุร ี

วารสารสังคมศาสตร์และ

มานุษยวิทยาเชิงพุทธ ป�ท่ี 5 

ฉบับท่ี 8 หน้าท่ี 36-53 

ส.ค. 

2563 

0.80 
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ท่ี ช่ือผู้วิจัย แผนการ

ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ป�ท่ี

ตีพิมพ์ 

ว/ด/ป 

ค่า

น้ำหนัก 

   การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำ

ของผู้บริหารสถานศึกษาใน

ยุคดิจิทัล สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 5 จังหวัดลพบุร ี

เลขหน้าบทความวิชาการ 

ครั้งท่ี 13 ป� 2561 หน้าท่ี 

230-237 

พ.ศ. 

2563 

1.00 

3 นางสาวนาตยา 

สุขแอม 

2.1 รูปแบบการพัฒนา

กระบวนการการบริหารการ

ประกันคณุภาพภายใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 41 

วารสารศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

วิทยาเขตป�ตตานี ป�ท่ี 32 

ฉบับท่ี 1  

ม.ค-เม.ย.

2564 

0.80 

   รูปแบบการพัฒนา

กระบวนการการบริหารการ

ประกันคณุภาพภายใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 41 

บทความวิชาการในวารสาร

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสาร

คาม ป�ท่ี 15 ฉบับท่ี 2 (29) 

หน้าท่ี 33-44 

ก.ค.-ธ.ค.

2561 

1.00 

4 แม่ชีจุติภา ทรรพ

สุทธ์ิ 

2.1 รูปแบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สำหรับนักบวชหญิงของ

พระพุทธศาสนาในประเทศ

ไทยให้สอดคล้องกับ

การศึกษา 4.0 

วารสารสังคมสาสตร์และ

มานุษยวิทยาเชิงพุทธ ป�ท่ี 5 

ฉบับท่ี 11 เลขหน้าวารสาร

การตีพิมพ์ ฐาน 1 หน้าท่ี 58-

72 

พ.ย. 2563 0.80 

   รูปแบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

สำหรับนักบวชหญิงของ

พระพุทธศาสนาในประเทศ

ไทยให้สอดคล้องกับการศึกษา 

4.0 

บทความวิชาการ ครั้งท่ี 16

หน้าท่ี 162-171 

พ.ศ.2563 1.00 

5 นางพรทิพย์ ไพ

รัตน์ 

2.1 การพัฒนาการบรหิาร

สถานศึกษาอัครสังฆมณฑลสู่

ความเป�นเลิศในทศวรรษหน้า 

วารสารสังคมศาสตร์และ

มานุษยวิทยาเชิงพุทธ ป�ท่ี 6 

ฉบับท่ี 3 เลขหน้าวารสารการ

ตีพิมพ์ ฐาน 1 หน้าท่ี 166-

177 

ม.ีค. 

2564 

0.8 

   การพัฒนาการบรหิาร

สถานศึกษาอัครสังฆมณฑลสู่

ความเป�นเลิศในทศวรรษหน้า 

บทความวิชาการ ครั้งท่ี 16 

หน้าท่ี 130-129 

พ.ศ. 2563 1.00 
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ท่ี ช่ือผู้วิจัย แผนการ

ศึกษา 

ช่ือผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ป�ท่ี

ตีพิมพ์ 

ว/ด/ป 

ค่า

น้ำหนัก 

6 พันเอกวัชรภัทร 

นุชอำพันธ์ 

2.1 การพัฒนาระบบการ

บริหารงานทดสอบของ

โรงเรียนทหารการเงินโดยใช้

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

วารสารสังคมสาสตร์และ

มานุษยวิทยาเชิงพุทธ ป�ท่ี 5 

ฉบับท่ี 10 เลขหน้าวารสาร

การตีพิมพ์ ฐาน 1 หน้าท่ี 82-

96 

ต.ค. 

2563 

0.8 

   การพัฒนาระบบการ

บริหารงานทดสอบของ

โรงเรียนทหารการเงินโดยใช้

ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

บทความวิชาการ ครั้งท่ี 16  พ.ศ. 2563 1.00 

7 นางสาวภัสสร 

อรุณศร ี

2.1 การพัฒนารูปแบบการบริหาร

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน

โรงเรียนมัธยม สังกัด

สำนักงานเขตมัธยมศึกษาเขต 

3 จังหวัดนนทบุรี 

วารสารสังคมสาสตร์และ

มานุษยวิทยาเชิงพุทธ ป�ท่ี 5 

ฉบับท่ี 11 เลขหน้าวารสาร

การตีพิมพ์ ฐาน 1 หน้าท่ี 45-

57 

พ.ย. 

2563 

0.8 

   การพัฒนารูปแบบการบริหาร

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน

โรงเรียนมัธยม สังกัด

สำนักงานเขตมัธยมศึกษาเขต 

3 จังหวัดนนทบุรี 

บทความวิชาการ ครั้งท่ี 16  พ.ศ. 2563 1.00 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 

ตัวบ่งช้ี 3.1  การรับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ป�การศึกษา 2563 (3.1-1) 

รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

3.1-1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสติ) ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงานและ

สภาพความพร้อมของอาจารย์ประจำท่ีมีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์นิสิตให้เป�นไปตามเกณฑ ์

ป� 2561 ป� 2562 ป� 2563 

3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตท่ีประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ี

เป�ดสอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของ

สถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีกำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พ้ืนฐานใน

สาขาภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.35 4.38 4.40 

3.1.1.3 เกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลท่ีใช้ในการ

คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เป�ดเผย และเป�นธรรมกับนิสิตท่ีสมัครเข้าเรียน 
4.55 4.63 4.65 

3.1.1.4 นิสิตท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร มีคุณสมบัติข้ันต้นท้ังความรู้พ้ืนฐานหรือประสบการณ์ท่ี

จำเป�นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลา

เรียนเพียงพอ 

4.70 4.75 4.79 

3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/หลักสูตท่ีมีสภาวิชาชีพ/หลักสูตรท่ัวไป มี

ความเข้มงวดเพ่ือให้ได้นิสิตท่ีมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วน

นิสิตท่ีรับเข้าต่อผู้สมัคร) 

4.67 4.75 4.77 

3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูง

กว่าคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้าน

ภาษา ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะ

บัณฑิตศึกษา) 

4.70 4.75 4.78 

รวมผลการประเมิน 4.60 4.63 4.67 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ป�การศึกษา 2563(3.1-2) 

รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

3.1-2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อ

กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

3.1.2.1 ในกรณีท่ีนิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีกำหนดในประกาศ

รับและมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อม

ทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ เพ่ือให้

สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.35 4.38 4.42 
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รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

3.1-2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อ

กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 
ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การ

ปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 
4.55 4.63 4.67 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจง

กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมี 
4.7 4.75 4.77 

3.1.2.4 การเสนอแนะและให้คำแนะนำเก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การ

ลงทะเบียนเรียน โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 
4.67 4.75 4.78 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิตและให้คำปรึกษาชี้แนะ

ในเรื่องต่างๆ ในการเรียน 
4.7 4.75 4.77 

3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพ่ือจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความ

พร้อมให้นิสิต ได้อย่างเหมาะสม 
4.6 4.63 4.65 

รวมผลการประเมิน 4.59 4.65 4.68 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษา ป�การศึกษา 2563 ด้านการรับนิสิต (3.1) 

รายด้าน ผลการประเมิน 

ป�

การศึกษา 

2561 

ป�

การศึกษา 

2562 

ป�

การศึกษา 

2563 

3.1.1 การรับนิสิต  

(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 
4.60 4.63 4.67 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษา) 

4.59 4.65 4.68 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.60 4.64 4.68 

 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษาที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 คะแนน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ได้แก่ การรับนิสิต มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

เท่ากับ 4.67 ในเรื่อง เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เป�ดสอน

และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การ
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เรียนรู้ท่ีกำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พ้ืนฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.40 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ให้กับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องกับหลักสูตร เพื ่อจะได้นิสิตที ่ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีวิธีการ

ดำเนินงานดังนี้ 

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเว็บไซด์ 

2. จัด Open House ไปยังหน่วยงานต่างๆ ต้องปรับรูปแบบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-

2019 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในประเด็นการประชาสัมพันธ์

หลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเป�นรูปธรรมดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ 

2. โครงการ Open Houes 20212 ไปยังหน่วยงานต่างๆ ต้องปรับรูปแบบเนื่องจากสถานการณ์แพร่

ระบาดไวรัสโควิด-2019  
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ตัวบ่งช้ี 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาดุษฎนีิพนธ ์(เฉพาะปริญญาเอก) ป�

การศึกษา 2563  
รายการประเมิน ผลการประเมินป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล การ

ให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่นิสติปริญญาเอก) 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎนิีพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 4.76 4.80 4.82 

1.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถในการแนะนำการ
ทำดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

4.80 4.85 4.86 

1.3 อาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมเีวลาในการให้คำปรึกษาท่ีเพียงพอ 4.90 4.85 4.86 

1.4 อาจาย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำดุษฎี
นิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.80 4.80 4.82 

1.5 อาจาย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟ�งความคิดเห็นและช่วยแก้ไข
ป�ญหาต่างๆ 

4.78 4.85 4.86 

รวมผลการประเมิน 4.81 4.83 4.84 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษา

ดุษฎนีิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2563 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษาดุษฎนีิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษาดุษฎนีิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาเป�นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 

4.65 4.63 4.65 

3.2.2 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.67 4.75 4.76 

3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของ
นิสิต 

4.55 4.63 4.64 

3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพ่ือ
การพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.62 4.63 4.65 

3.2.5 อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตท่ีมีป�ญหาทางการเรยีนหรือต้องการ ความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

4.52 4.50 4.51 

3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคันหรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.50 4.50 4.53 

3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษา 4.77 4.75 4.76 
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รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษาดุษฎนีิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษาดุษฎนีิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การ
ทำดุษฎีนิพนธ์ท่ีเพียงพอหรือโครงการวิจัยหรือรายงานอ่ืนๆ 

4.47 4.50 4.51 

รวมผลการประเมิน 4.61 4.61 4.63 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ป�การศึกษา 2563  

ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานสิิต) 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

  3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอและ
ครอบคลมุทุกประเภทกิจกรรม 

4.47 4.50 4.51 

  3.2.2 บุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรูค้วามสามารถในการจดั
กิจกรรมท่ีสนองความต้องการของนิสิต 

4.62 4.63 4.64 

  3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องสง่ผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 4.52 4.50 4.52 

  3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพัน
กับความเป�นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศลิปะและวัฒนธรรม
ฯลฯ 

4.55 4.75 4.76 

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

4.72 4.75 4.76 

  3.2.6 การเป�ดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.62 4.63 4.64 

  3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสติท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.52 4.50 4.52 

  3.2.8 หากมีการรับนิสิตท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิต
ได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู ้ทักษะท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการเรยีนรู้ท่ีเป�น
มาตรฐานเดียวกัน  

4.55 4.25 4.28 

  3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting 
Professors ท่ีมาช่วยสอนหรือใหป้ระสบการณ์แก่นิสติและการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในต่างประเทศ 

4.17 4.60 4.62 

รวมผลการประเมิน 4.53 4.56 4.58 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและท่ี

ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษาและต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ป�การศึกษา 2563 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและด้านการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายด้าน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษาดุษฎนีิพนธ์

และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา 

(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 

แก่นิสิตปรญิญาโทและท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.61 4.61 4.63 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสติ) 
4.53 4.56 4.58 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.57 4.59 4.61 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถในการแนะนำการทำดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและอาจารย์ที่ปรึกษา

ดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอและอาจาย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจน

รับฟ�งความคิดเห็นและช่วยแก้ไขป�ญหาต่างๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ช่องทาง

และความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และอาจาย์ที่ปรึกษาดุษฎี

นิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่าง

สม่ำเสมอค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื ่อง กระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต

ปริญญาเอกและที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนา

นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มี

ป�ญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความ

ช่วยเหลือนิสิตที่มีป�ญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ การสนับสนนุทุนการศึกษา ช่วยเหลือ

นิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัดและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องการสนับสนุนทุนการศึกษา 

ช่วยเหลือนิสิตท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจำกัด โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. ประกาศการให้ทุนสนับสนุนนิสิต 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและที่ปรึกษาและการ

พัฒนาศักยภาพนิสิตและด้านการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นการจัดระบบการดูแล

นิสิตของอาจารย์ท่ีปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเป�นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด โดยมี

ผลการดำเนินงานท่ีเป�นรูปธรรมดังนี้ 

1. การควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
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ตัวบ่งช้ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ ์

อัตราการคงอยู่ 

ป�การศึกษาท่ีรับเข้า(ตั้งแต่ป�

การศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละป�การศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2557 33 33 32 22 17 17 0 

2558  36 36 31 12 16 1 

2559   20 20 11 14 3 

2560    9 8 7 2 

2561     2 2 1 

2562      1 1 

2563       20 

รวม 33 69 88 82 50 57 28 

 

อัตราการคงอยู่ต้นป�การศึกษา-ส้ินป�การศึกษาในแต่ละป� 
ป�การศึกษา จำนวน

รับเขา้ 
จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รวมนิสิต

สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิตที่

ยังไม่สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิต

ที่พ้นสภาพ 
อัตราการ

สำเร็จ

การศึกษา 

อัตราการ

นิสิตคงอยู่ 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

2557 33    1 10 3 2 0 16 0 17 100.00 0.00 

2558 36     5 11 4 3 23 1 12 95.83 4.77 

2559 20       6 1 7 3 10 70.00 15.00 

2560 9        3 3 2 4 60.00 22.22 

2561 2        0 0 1 1 0.00 50.00 

2562 1        0 0 1 0 0.00 100.00 

2563 20        0 0 20 0 0.00 100.00 

รวม 121 0 0 0 1 15 14 12 7 49 28 44 63.64 41.71 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ป�การศึกษา 2563 (3.3-5) 

รายการประเมิน ผลการประเมินป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.54 4.58 4.62 

1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.37 4.62 4.63 

1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.44 4.66 4.67 

1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.51 4.58 4.60 

1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.63 4.62 4.63 

1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.35 4.52 4.53 

รวมผลการประเมิน 4.47 4.59 4.61 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ

จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ป�การศึกษา 2563 (3.3-6) 

ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

3.3 ด้านผลท่ีเกิดกบันสิิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสตูร 4.37 4.38 4.40 

3.3.2 มีอัตราการสำเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.37 4.38 4.39 

3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสติ 4.55 4.63 4.65 

3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการ

วิจัยท่ีแสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรูจ้ากกระบวนการวิจัยของตนเอง 
4.62 4.63 4.65 

3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.3 4.38 4.39 

3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจดัการข้อร้องเรยีน 4.55 4.63 4.64 

3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.62 4.63 4.65 

3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.55 4.63 4.64 

3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.4 4.38 4.40 

3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.55 4.63 4.65 

รวมผลการประเมิน 4.49 4.53 4.55 
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ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในเรื่อง ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

เท่ากับ 4.67 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ผลการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเรื่อง กระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึง

พอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง มี

อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรและมีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.39 คะแนน 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานเรื่องความรวดเร็วในการจัดการ

ข้อร้องเรียนและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน โดยมีวิธีการ

ดำเนินงานดังนี้ เป�ดรับข้อร้องเรียนทุกสัปดาห์และนำเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ

ร้องเรียนของนิสิตในประเด็นการคงอยู่ของนิสิต โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเป�นรูปธรรม 

1. นำข้อเสนอแนะที ่ได้ร ับจากนิสิต อาจารย์และผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก มาพิจารณาในที ่ประชุม

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฯ ให้ดียิ่งข้ึน 

2. นำมาพัฒนาเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ ปรับปรุงใน มคอ. 3 

3. นำมาพัฒนาหัวข้อดุษฎีนิพนธ์นิสิตท่ีเป�นท่ีปรึกษา 

4. นำมาพัฒนาโครงการต่างๆ 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ

ร้องเรียนของนิสิตในประเด็นกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ

ร้องเรียนของนิสิต โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเป�นรูปธรรมดังนี้ 

1.การปรับปรุง มคอ. 2 ป�การศึกษา 2563 และดำเนินกระบวนการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 

2.การปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาต่างๆ 

3.หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ตรงกับความต้องการของนิสิต และมีประโยชน์ท้ังในด้านวิชาการและด้านบริหารธุรกิจ 

4.โครงการต่างๆ ตรงกับความต้องการของนิสิต 
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หมวดท่ี 4 อาจารย์  

ตัวบ่งช้ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ป�การศึกษา 2563 

ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.1-1 

รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์ใหม)่ 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและ

พัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 4.62 4.63 4.68 

4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.37 4.38 4.40 

4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที ่มีอยู ่เดิมอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง 

อาจารย์ในหลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 4.67 4.63 4.65 

4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการและประสบการณ์ 

ในจำนวนท่ีไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. 5.00 5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.66 4.66 4.68 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ป�การศึกษา 2563  

ด้านระบบการบริหารอาจารย์ (4.1-2) 

รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและ

แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบการบริหารอาจารย์

และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.2.1 การจัดสรรหรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทาง

วิชาการ ตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
4.62 4.63 4.64 

4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานท่ีดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผน

ระยะยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมี

แผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ 

(คณะกรรมการประจำคณะ)  

4.50 4.50 4.52 

4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที ่มี
ศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตร

4.50 4.50 4.52 
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รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและ

แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบการบริหารอาจารย์

และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

ควรประกอบด้วย แผนอัตรากำลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา 
แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กำหนด สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทน
ข้อจำกัดอย่างเป�นระบบ 

4.52 4.63 4.64 

4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ 
ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่และมีแผนบริหาร 
ความเสี่ยง ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล
นิสิต 

4.50 4.50 4.51 

4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอยา่งชัดเจน 4.25 4.25 4.27 

4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าท่ีให้เหมาะสมกับคณุวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และ

ประสบการณ ์
4.35 4.38 4.41 

4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอน 4.40 4.38 4.41 

4.1.2.9 ระเบียบท่ีโปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสตูร 4.30 4.38 4.39 

4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 4.30 4.38 4.39 

4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4.52 4.50 4.51 

รวมผลการประเมิน 4.43 4.45 4.47 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์

ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ป�การศึกษา 2563 

ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (4.1-3) 

รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ

ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพ
อย่างต่อเน่ือง 

4.55 4.63 4.66 

4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป�นไปตามมาตรฐาน
และมีศักยภาพท่ีสูงข้ึนเพ่ือส่งผลตอ่คุณภาพของบัณฑติ 

4.30 4.38 4.40 

4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสรมิให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเน่ือง 

4.50 4.50 4.53 

4.1.3.4 การเสรมิสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ท้ังในและระหว่างหลักสูตร 4.35 4.38 4.41 

4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจยัเพ่ือพัฒนานิสิตของอาจารย ์ 4.50 4.50 4.52 
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รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ

ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถดา้นการสอนของอาจารย ์

4.50 4.63 4.65 

4.1.3.7 อาจารย์อาวุโสหรืออาจารย์ท่ีมีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอด

ประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
4.32 4.38 4.39 

4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ใหม้คีุณสมบัติท่ีสูงกว่า

กำลังคนในหลักสตูรปริญญาตรี โดยเฉพาะคณุสมบัติของอาจารย์ท่ีต้องเน้นทักษะ

ความสามารถดา้นการวิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถดา้นการสอน 

4.45 4.50 4.53 

รวมผลการประเมิน 4.1.3 4.43 4.48 4.51 

 

4.1ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ป�การศึกษา 2563 

ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (4.1.1+4.1.2+4.1.3) 

รายด้าน ป�การศึกษา 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

2561 2562 2563 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสตูร 

(ระบบการรับอาจารย์ใหม่) 
4.66 4.66 4.68 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย ์ 4.43 4.45 4.47 

4.1.3 ระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย ์ 4.43 4.48 4.51 

ภาพรวมผลการประเมิน (4.1.1-4.1.2+4.1.3/3) 4.51 4.53 4.55 

 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื ่อง กระบวนการด้านระบบการรับและแต่งตั ้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ท่ีได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 คะแนน แยกเป�นรายด้าน ดังนี้ 

ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 พบว่าด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุด

ได้แก่ เรื่อง การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 

ด้านระบบการบริหารอาจารย์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 พบว่าด้านท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุด ได้แก่ เรื่อง การกำหนด

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 

ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 พบว่าด้านท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุด ได้แก่ เรื่อง

อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 
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หลักสูตรนำผลการประเมินเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ (4.1-1) เพ่ือนำผลท่ีได้มาปรับปรุง

และวางแผนการดำเนินงานในเรื่องด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และนำผลการประเมินมาใช้ในการ

ปรับปรุงเรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้  

1. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ด้านระบบการบริหารอาจารย์และด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ในประเด็นการวางแผนระยะยาวด้าน

อัตรากำลังอาจารย์ โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเป�นรูปธรรมดังนี้ 

1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
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ตัวบ่งช้ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ป�จจัยนำเข้า 

ตัวบ่งช้ี 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก (หลักสูตรระดับปริญญาเอก) 

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

อาจารย์วุฒิปรญิญาตร ี คน 0 

อาจารย์วุฒิปรญิญาโท คน 0 

อาจารย์วุฒิปรญิญาเอก คน 9 

รวมจำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาต่อ) คน 9 

ร้อยละอาจารย์ประจำท่ีมีวุฒิปริญญาตร ี ร้อยละ 0 

ร้อยละอาจารย์ประจำท่ีมีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 0 

ร้อยละอาจารย์ประจำท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 100 

 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 

= 
2 

X 100 = .........100........ 
2 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อท่ี 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดให้เป�นคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนท่ีได้ = 
100 

X 5 = 5 
100 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง 4.2-1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

(√บรรลุเป้าหมาย,xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายป�ถัดไป 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 100 √ 5 ร้อยละ 60 
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(ตัวบ่งช้ี 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ (หลักสูตรระดับปริญญาเอก) 

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 

ศาสตราจารย์ คน 0 

รองศาสตราจารย์ คน 1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 0 

อาจารย์ท่ีไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน 1 

รวมจำนวนอาจารย์ประจำท้ังหมด (นับรวมท่ีลาศึกษาต่อ) คน 2 

รวมอาจารย์ประจำท่ีมีตำแหน่งวิชาการ (ผศ.,รศ. และ ศ.) คน 1 

ร้อยละอาจารย์ประจำท่ีมีตำแหน่งวิชาการ (ผศ.,รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 66.66 

 

สูตรการคำนวณ 

1. คำนวณร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 

= 

 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ X 100 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 

 

= 
1 

X 100 =50 
2 

 

2. แปลงค่าร้อยละท่ีคำนวณได้ในข้อท่ี 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ = 

 

ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการ X 5 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการท่ีกำหนดให้เป�นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได้ = 
50 

X 5 = 2.50 
100 

 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง 4.2-2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

(√บรรลุเป้าหมาย,xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายป�ถัดไป 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 50.00 √ 2.50 ร้อยละ 80 
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ตัวบ่งช้ี 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ ์

ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล (มคอ. 2) ช่ือ-นามสกุล (สมอ.08) 

1 ผศ.ดร.สมเกยีรต ิบุญรอด รศ.ดร.นฤนันท์ สุริยมณี 

2 ผศ.ดร.กฤษฎิ์ กิตติฐานัส ดร.สกุล เกียรติจีรวิวัฒน์ 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร ป�การศึกษา 2563 

ด้านการบริหารหลักสูตร 
รายการประเมิน ผลการประเมินป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

ด้านการบริหารหลักสูตร (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการบริหารหลกัสูตร) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสติ วิธีการคัดเลือก การพัฒนาและส่งเสริมให้นิสติมีความพร้อม
และสำเรจ็การศึกษา 

4.60 4.63 4.64 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.50 4.50 4.51 

1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานิสิตให้เรียนรูต้ามโครงสร้าง
หลักสตูร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรูด้้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมสี่วนร่วม 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.45 4.63 4.66 

1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม 4.58 4.63 4.64 

1.5 การเป�ดรายวิชามีลำดับท่ีเหมาะสม มคีวามต่อเน่ือง เอ้ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้และสามารถ
ต่อยอดความรู้อย่างมีระบบ 

4.60 4.63 4.65 

1.6 ภาระงานท่ีไดร้ับมอบหมายมสีัดส่วนท่ีเหมาะสมกับจำนวนนิสติท่ีรับในหลักสตูร 4.44 4.50 4.54 

1.7 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป�นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.85 4.88 4.89 

1.8 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสตูร 

4.45 4.50 4.52 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสรมิพัฒนาความสามารถด้านการ
สอนของอาจารย ์

4.78 4.75 4.76 

1.10 อาจารย์ไดร้ับการส่งเสริมใหเ้ข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.60 4.63 4.64 

1.11 อาจารย์ใหม่ทุกคน ไดร้ับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรยีนการสอน 4.72 4.75 4.76 

1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรท่ีส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้างวัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกัน 

4.59 4.63 4.65 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.60 4.63 4.64 

1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา 

4.50 4.50 4.51 

รวมผลการประเมิน 4.45 4.63 4.66 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและความพึง

พอใจของอาจารย์ ป�การศึกษา 2563 

ด้านผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและความพึงพอใจของอาจารย์ 

(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

ความพึงพอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย ค่าเฉล่ีย 

4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.48 4.50 4.53 

4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.30 4.38 4.40 

4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.50 4.50 4.51 

4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมีคณุสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป�นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
4.55 4.63 4.65 

รวมผลการประเมิน 4.46 4.50 4.52 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู่

ของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คะแนน และมี

ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.40 คะแนน 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง อัตราการคงอยู่ของ

อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื ่อง ความพึงพอใจของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อการวางแผนอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรฯ 

2.ปรับวิธีการบริหารการจัดการหลักสูตรฯ ในรูปแบบใหม่ 

3.ส่งเสริมอาจารย์ในหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรฯ 

4.บริหารการจัดการหลักสูตรฯ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทั้งนี้ สามารถพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตรฯ และด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ในประเด็นเรื่อง ความพึงพอใจ

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรฯ โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเป�นรูปธรรมดังนี้ 

1.อาจารย์ประจำหลักสูตรมีความสามัคคี 

2.บุคลากรให้ความร่วมมือและใหค้วามช่วยเหลือในการปฎิบัติงาน ท้ังนี้ สามารถพัฒนาด้านการบริหาร

หลักสูตรและด้านผลท่ีเกิดกับอาจารย์ในประเด็นอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีผลการ

ดำเนินงานท่ีท่ีดีข้ึน 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ี 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ป�การศึกษา 2563 

ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 5.1(1) 

รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 

5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการออกแบบ

หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ) 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนา

ความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.38 4.40 

5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเป�ดวิชา

ใหม่ให้นิสิตได้เรียน 
4.25 4.27 

5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ

และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
4.25 4.30 

5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาท่ีเหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเน้ือหาท่ีครบคลุม

กว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที ่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป�นจุดเน้น มีความต่อเนื ่อง

เช่ือมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

4.38 4.39 

5.1.5 เนื ้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื ่องสัมพันธ์กัน 

เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 
4.25 4.26 

5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีกำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.38 4.39 

5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาท่ีกำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถ้วน 4.38 4.40 

5.1.8 การเป�ดรายวิชามีลำดับก่อนหลงัท่ีเหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้ในการเรียนวิชาตอ่

ยอด 
4.38 4.40 

5.1.9 การเป�ดรายวิชาเป�นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนดใน

หลักสูตร 
4.50 4.53 

5.1.10 การเป�ดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป�นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
4.50 4.52 

5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตท่ีเรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ

การศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรยีน

การสอน การประเมินท่ีเป�นมาตรฐานเดียวกัน 

4.38 4.43 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)   

5.1.12 เน้ือหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาท่ีเก่ียวข้องท่ีมีความท่ีซับซ้อน มีจุดเน้น 4.38 4.40 

5.1.13 การควบคุมกำกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป�นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนอง

ความต้องการของสังคม 
4.25 4.27 

5.1.14 หัวข้อดุษฎีนิพนธ์เป�นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และ

สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 
4.38 4.39 
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รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 

5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการออกแบบ

หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสตูรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ) 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.1.15 หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์ความรู ้ใหม่

มากกว่าระดับปริญญาโท 
4.50 4.53 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.39 

 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง กระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คะแนน และมี

ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื ่อง เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน 

เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คะแนน 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางเรื่อง เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน 

กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1.สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาท่ีเป�ดสอนให้ทันสมัยและทันต่อป�จจุบัน 

2.แนะนำการทำหัวข้อให้สอดคล้องกับภาระงานของผู้เรียน 

3.ส่งเสริมการนำเสนอหัวข้อ กับความต้องการ 

4.กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 

ท้ังนี้ สามารถพัฒนาด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นการจัดหัวข้อดุษฏีนิพนธ์ด้วยการ

ควบคุมดูแลของอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีอนุมัติเป�นประเด็นวิจัยร่วมสมัยและสนองความต้องการของสังคม โดยมีผล

การดำเนินงานท่ีเป�นรูปธรรมดังนี้ 

1.มีคลีนิควิจัย 

2.อาจารย์ท่ีปรึกษากำกับติดตามดูแล 

3.ทำ Flow chart ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการศึกษา 

4.รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.มีช่องทางระหว่างนิสิตและอาจารย์ท่ีปรึกษาในการจัดทำดุษฏีนิพนธ์ 
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ตัวบ่งช้ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ป�การศึกษา 2563  

5.2-1 ด้านการวางระบบผู้สอน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 
รายการประเมนิ ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

5.2-1ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด

ผู้สอน/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.2.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรู้และความชำนาญใน

เน้ือหาวิชาท่ีสอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

4.25 4.25 4.26 

5.2.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนท่ีมีความชำนาญหลากหลาย 

เพ่ือให้มีโอกาสได้รบัการพัฒนามมุมองหรือความคิดจากผูส้อนหลากหลายความรู้และ

ประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นิสิตควรไดเ้รียนกับอาจารยผ์ู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

4.13 4.25 4.2 

5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ. 3 และ มคอ .4) ของอาจารย์

ให้ทันสมัยในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรยีน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 4 4.05 

5.2.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ  . 3 และ 

มคอ. 4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับใหด้ำเนินการสอนตามประมวลการสอน

รายวิชา 

4 4 4.06 

5.2.5 นิสิตท่ีเรียนในและนอกสถาบันหรือระบบปกต/ิระบบทางไกล ต้องได้รับการสอน

จากอาจารย์ท่ีมคีุณสมบัติท่ีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มโีอกาสท่ีจะมีปฏิสมัพันธ์กับ

อาจารยผ์ู้สอน/อาจารย์ท่ีปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4 4 4.04 

5.2.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รบัการฝ�กอบรม การให้คำแนะนำ

และการปรับปรุงพัฒนาให้มคีวามสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลอืนิสิตอย่างเหมาะสม 

0 0 0 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)     

5.2.7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เตม็เวลาในปริมาณท่ีเพียงพอ มีคณุสมบัติด้านความรู้ 

ประสบการณ์ เวลาในการให้คำปรกึษาและการพัฒนานิสิต 

5 5 5 

5.2.8 การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์

ท่ีปรึกษาท่ีเหมาะสมกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ท่ีอนุมัติ โดยเฉพาะความรูแ้ละความเช่ียวชาญ

ในหัวข้อวิจัยท่ีจะควบคุมการทำดษุฎีนิพนธ์ของนิสิตและเหมาะสมกับลักษณะของนิสติ 

0 0 0 

5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เป�นไปตามหลักเกณฑ์ 0 0 0 

5.2.10 มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษท่ีมาทำหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษามกีารผลิตผลงาน

วิชาการอย่างต่อเน่ือง 

0 0 0 

รวมผลการประเมิน 4.23 4.24 4.27 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ป�การศึกษา 2563  

5.2.2 ด้านการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 
รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด

ผู้สอน/ฯลฯ) 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.47 4.50 4.52 

5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.35 4.38 4.39 

5.2.3 การจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏบัิติ การเรียนรู้จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
4.37 4.50 4.52 

5.2.4 การจดักิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต (เช่น ความรู้พ้ืนฐานท่ี

จำเป�นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 
4.25 4.38 4.40 

5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ ่มศ ักยภาพนิส ิตระหว่างเร ียนเพื ่อเพ่ิม

ประสบการณ์การเรียนรู/้การทำงาน/การประกอบอาชีพ 
4.35 4.38 4.40 

5.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะท่ีเอ้ือต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ 

ทักษะการสื่อสารการพูด ฟ�ง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ป�ญหา ฯลฯ) ด้วย

วิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทาง

สังคม online learning) 

4.50 4.63 4.65 

5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือ

ด้านการหางานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 
4.32 4.38 4.41 

5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ 

การศึกษาดูงาน 
4.25 4.50 4.52 

5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝ�กประสบการณ์วิชาชีพ 4.30 4.38 4.40 

5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์

ท่ีมีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 
4.50 4.50 4.51 

5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนา

ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 
4.30 4.50 4.53 

5.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่

อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 
4.35 4.38 4.41 

5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.30 4.38 4.39 

บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพ่ิมเติม (        

5.2.14 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 

โดยเฉพาะการสอนท่ีเน้นป�ญหาเป�นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป�นฐาน 
4.50 4.50 4.51 

5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้

ความสำคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตตาม

จรรยาบรรณของอาจารย ์

4.40 4.38 4.40 

5.2.16 มีระบบการกำกับตดิตามความก้าวหน้าในการทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตเพ่ือให้นิสิต

สำเรจ็การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
4.20 4.50 4.52 

5.2.17 หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเช่ียวชาญของอาจารย์ท่ี

ปรึกษา 
4.40 4.38 4.39 



 

 

 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสตูรปรัชญาดัษฎีบัณฑติ สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ป�การศึกษา 2563 40 

 

รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด

ผู้สอน/ฯลฯ) 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.2.18 มีระบบและมีการตดิตามความก้าวหน้าของการทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตแต่ละคน

อย่างน้อยหน่ึงครั้งต่อภาคการศึกษา 
4.32 4.38 4.40 

5.2.19 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ีเก่ียวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่าง

สะดวก 
4.17 4.25 4.30 

5.2.20 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการตามฐานข้อมูลท่ี สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
4.15 4.38 4.39 

5.2.21 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ป�ญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและ

ป�ญหาของวารสารท่ีไม่มีคุณภาพ 
4.30 4.38 4.40 

5.2.22 การช้ีแนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำดุษฎีนิพนธ์และสง่เสริมให้นิสติจัดทำข้อเสนอ

โครงการท่ีมีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน 
4.20 4.38 4.41 

5.2.23 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting 

Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิตและการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.30 4.38 4.39 

รวมผลการประเมิน 4.33 4.42 4.44 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ป�การศึกษา 2563 

รายด้าน ป�การศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

2561 2562 2563 

(IQA 5.2 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 

5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  4.23 4.24 4.27 

5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.33 4.42 4.44 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.28 4.33 4.36 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง กระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในด้านการวางระบบผู้สอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 คะแนน ด้านการวาง
ระบบผู้สอนต่อความคิดเห็นต่อกระบวนการกำหนดผู้สอนที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิตและการส่งนิสิตไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องมีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ท่ี
เกี่ยวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องการวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีวธิีการดำเนนิงาน ดังนี้ 

1.มีการพิจารณาคุณสมบัติความเชี่ยวชาญในการกำหนดอาจารย์ผู้สอน 
2.มีการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 
3.มีการเชิญวทิยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ 
4.การแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษา 
5.มีการเซ็นต์ MOU กับมหาวิทยาลัยอ่ืนเพ่ือแลกเปลี่ยนอาจารย์ในเรื่องการสอนบางหัวข้อวิชา 
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ตัวบ่งช้ี 5.3  การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ป�การศึกษา 2563 

ด้านการประเมินผู้เรียนเฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 5.3 

รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 4.35 4.38 4.39 

5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจดุเน้นของรายวิชา (วิชา

ทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 
4.52 4.50 4.51 

5.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมี

ความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปาก

เปล่า การสังเกตพฤติกรรมนิสติ การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมิน

สะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.60 4.63 4.64 

5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสติท่ีเหมาะสมกับวิชา

และผลลัพธ์การเรียนรู ้
4.30 4.38 4.41 

5.3.5 การวิเคราะห/์ตรวจสอบคณุภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน

คุณภาพนิสิต (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลงั

ข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดข้ันสูงได้เครื่องมือ

ประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

4.30 4.38 4.40 

5.3.6 การควบคมุการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ไดม้าตรฐานเดียวกัน 4.32 4.38 4.39 

5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตดัเกรด

ชัดเจน สอดคล้องกับท่ีเกณฑ์ท่ีนิสติมีส่วนร่วมหรือรับรูร้่วมกันตั้งแตแ่รก มีข้อมูลหลักฐาน

หรือท่ีมาของคะแนนท่ีใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อน

ความสามารถท่ีแท้จริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.30 4.38 4.42 

5.3.8 การส่งเสรมิการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 4.30 4.38 4.39 

5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน 

มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 
4.45 4.50 4.52 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

8.1.10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มตีัวบ่งช้ีคุณภาพของรายงานดุษฎีนิพนธ์

และการสอบป้องกัน ชัดเจน 
4.25 4.38 4.39 

8.1.11 ข้อมูลท่ีรองรับการประเมนิท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบและสะท้อนระดับคณุภาพของ

ดุษฎีนิพนธ์ได ้
4.32 4.38 4.39 

8.1.12 ดุษฎีนิพนธ์ท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยท่ีสะท้อนความคิดรเิริม่ ร่วมสมัย 

มีการออกแบบการวิจยัท่ีเหมาะสม เป�นตัวอย่างของผลงานท่ีมีคณุภาพ มีการเผยแพร่ใน

รูปแบบ/วารสารซึ่งเป�นท่ียอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 

4.47 4.50 4.52 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.43 4.45 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง กระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การกำหนดเกณฑ์

การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน

เดียวกัน การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้

คุณภาพของรายงานดุษฎีนิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจนและข้อมูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบ 

และสะท้อนระดับคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ได ้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่อง การกำหนดเกณฑ์การ

ประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน

เดียวกัน การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้

คุณภาพของรายงานดุษฎีนิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจนและข้อมูลท่ีรองรับการประเมินท่ีมาโปร่งใส ตรวจสอบ 

และสะท้อนระดับคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ได ้โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. มีระบบ กลไกโดยมีระบบข้ันตอนการประเมินผู้เรียน 

2. มีการนำระบบ กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดำเนินงาน 

3. มีการประเมินกระบวนการและการประเมิน 

4. มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5.แนะนำวิธีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้โปรแกรมตรวจอักขราวิสุทธิ์ 

6.การเข้าสู่ระบบ Full Text 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการประเมินผู้เรียนในประเด็น กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามหรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีผลการดำเนินงานท่ีเป�นรูปธรรมดังนี้ 

1. การประเมินผลนิสิตเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป�นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของ

ผู้สอน และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต  

2. การประเมินที่ทำให้นิสิตสามารถประเมินตนเองเป�นและมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา

วิธีการการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้  

3. การใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลก

แห่งความเป�นจริง 

4.ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม 
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ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เป�น/ไม่เป�น 

ไปตามเกณฑ ์

หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

1)อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน

หลักสูตร 

1. การกำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและ

ทบทวนหลักสูตร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) 

ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม  

แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร (เดิม) 

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสตูร ครั้งที่/วันที่ประชุม จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 

ร้อยละ 

1.รศ.ดร.ประชุม รอดประเสริฐ 

2.รศ.ดร.นฤนันท์ สุริยมณ ี

3.ดร.สกุล เกียรติจรีวิวัฒน์ 

4.ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 

5.ผศ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด 

6.รศ.ดร.ชุติมา มสุิกานนท์ 

7.ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ ์

8.ผศ.ดร.กฤษฎิ์ กิตติฐานัส 

9.รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
 

1) 26 มิย. 2563 9 100 

2) 5 กย. 2563 9 100 

3) 5 ธค. 2563 9 100 

4) 6 กพ. 2564 9 100 

5) 6 กค. 2564 9 100 

   

   

   

   

เฉลี่ยร้อยละ 100 

2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพ่ือการวางแผน  

รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรม์ตัวบ่งช้ีข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3  

 เอกสารท่ี 5.4-1 
รายชื่ออาจารย์ประจำ

หลักสูตร 
 

เอกสารท่ี 5.4-2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 

เอกสารท่ี 5.4-2 

ผู้เข้าร่วมประชุม

หลักสตูร 

เอกสารท่ี 5.4-3 

ภาพกิจกรรมการ

ประชุมหลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรท่ีเป�ดสอนเป�น 

 หลักสูตรใหม่ 

 หลักสูตรปรับปรุง 

-เป�ดสอนครั้งแรกป�การศึกษา 2560 โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
-เป�นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
การบริหารการศึกษา (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซึ่งมีกําหนดเป�ดสอน ในภาค

การศึกษาท่ี 1 ป�การศึกษา 2563 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร�น 

ได�มีมตเิห็นชอบในการประชุม ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.

2562 สภามหาวิทยาลยัเวสเทิร�น ได�มมีติอนุมตัิในการประชุมสภา

มหาวิทยาลยัเวสเทริ์น ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 28 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 

 เอกสารท่ี 5.4.2-1 

-เล่มหลักสตูรท่ีม ี

การประทับตรายาง

จาก สกอ.(มคอ.2) 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่าง

น้อยก่อนการเป�ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายวิชาท่ีเป�ดสอนตามแผนการสอนท่ีกำหนดใน มคอ. 2 จำนวน 8 วิชา มี

รายละเอียดดังน้ี 

 เอกสารที่ 5.4.3-1 

แผนการสอน 

เอกสารที่ 5.4.3-2มคอ. 2 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เป�น/ไม่เป�น 

ไปตามเกณฑ ์

หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 5 วิชา 

2. หลักสูตรไม่ไดจ้ัดการเรยีน การสอนเอง แบ่งเป�น 

2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา 

2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา 

ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ตามแบบฟอร์มตัวบ่งช้ีข้อ 3.1 

เอกสารที่ 5.4.3-3มคอ. 5 

เอกสารที่ 5.4.3-4มคอ. 3 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเป�ดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชทุกรายวิชาท่ีเป�ดสอนและจัดทำ มคอ.5-6  

จำนวน 8 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 

1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 

2. หลักสูตรไม่ไดจ้ัดการเรยีน การสอนเอง แบ่งเป�น 

2.1 ในสังกัดคณะ..-..วิชา  

2.2 นอกสังกัดคณะ....-...วิชา  

ส่งภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

หลักฐาน 

-แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาท่ีเป�ดสอนท้ังหมดทุกช้ันป� และ

หลักฐาน มคอ. 5  

-รายงานการประชุม กรรมการบรหิารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 เอกสารที่ 5.4.4-1มคอ. 5 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดป�การศึกษา 

หลักสตูรจดัทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสตูรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 

หลังสิ้นสุดป�การศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการการบริหาร

การศึกษาการจดัทำ มคอ.7 ส่งภายในระยะเวลาท่ีกำหนด โดยมีข้อมูลเพ่ือการนำเสนอ

ในการปรับปรุงหลักสตูรในป�การศกึษาถัดไป 

 เอกสารที่ 5.4.5-1มคอ.7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย

ละ 25 ของรายวิชาท่ีเป�ดสอนในแต่ละป�การศึกษา 

1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ทีก่ำหนดในคู่มือการทวนสอบของมหาวทิยาลัย 

เพื่อยืนยันว่านิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ตามที่

กำหนดไว้ใน มคอ. 2 โดยมีรายชื่อวชิาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่

กำหนดใน มคอ. 3 จำนวนทั้งส้ิน 3 วิชา จากวชิาที่เป�ดสอนทั้งหมดตลอดป�การศึกษา 

2563 จำนวน 8 วิชา คิดเป�นร้อยละ 3.75 

2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพือ่เป�นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

(ตามแบบฟอร์ม 5.4.6-4) 

 5.4.6-1คู่มือการ

ทวนสอบ 

 

5.4.6-2มคอ.2 

5.4.6-3มคอ.3 

5.4.6-4รายงานผล

การทวนสอบ 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน

การดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ป�ท่ีแล้ว 

1. ป�การศึกษา 2563 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและ

วิธ ีการประเมินรายวิชาที ่ มีการปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตาม

ข้อเสนอแนะใน มคอ. 7 ในป�การศึกษา 2563 

 5.4.7-1การจัดทำ

แผนการปรับปรุงผล

การเรียนรู้ มคอ.7 

5.4.7-2มคอ.3 

5.4.7-3มคอ.5 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เป�น/ไม่เป�น 

ไปตามเกณฑ ์

หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ. 3-4 และมีการรายงานผลการดำเนินการ

ตามแผนใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

ป�การศึกษา 2563 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มี

อาจารย์ใหม่ จำนวน 3 คน โดยทางหลักสูตรมีการปฐมนิเทศหลักสูตรการแนะนำด้าน

การจัดการเรียนการสอน สาระของรายวิชาต่างๆ ตามแผนการเรียนในเล่ม มคอ. 2 

 5.4.8-1มคอ.2 

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยป�ละหนึ่งคร้ัง 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา 9 คน 

2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 

3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 
ท่ี ช่ือ–นามสกุล ช่ือโครงการหรือ

หัวข้อท่ีรับการพัฒนา 

วัน/เดือน/ป� จัดโดย หัวข้อท่ีนำไปใช้ในการ

เรียนการสอน 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

รศ.ดร.ประชุม รอดประเสรฐิ 

รศ.ดร.นฤนันท์ สุริยมณ ี

ดร.สกลุ เกียรติจรีวิวฒัน ์

ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 

ผศ.ดร.สมเกยีรติ บุญรอด 

รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท ์

ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 

ผศ.ดร.กฤษฎ์ิ กิตตฐิานัส 

รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 

การสร้างส่ือการ

สอนอย่างไรให้ตรง

ใจ GEN Z 

28 เม.ย 64 ศูนย์

การศึกษา

ผ่านระบบ

เครือข่าย 

-การออนแบบสื่อการ

สอนในมุมมองของ

นักพัฒนาหลักสูตร

และการสอน 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย ์

หลักสูตรฯ ป�

การศึกษา2563 

(จังหวัดนครนายก) 

6-7 มี.ค 64 บัณฑิต

วิทยาลัย 

เร่ือง การพัฒนา

ตำแหน่งวิชาการ 

การวิจยั และ

การเผยแพร่วิจัย 

  โครงการ อบรม

ปฏิบัติการออนไลน์ 

การใช้ระบบการเรียน 

XStudi ในรูปแบบการ

บรรยายสดผ่านระบบ

Yealink 

21 ก.ค. 64 งานระบบ

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลั

ยเวสเทิร์น 

รูปแบบและ

วิธีการบรรยาย

สดผ่านระบบ

ออนไลน ์

  โครงการศึกษาดูงาน

กิจการภาครัฐ 

ภาคเอกชนและ

สถาบันการศึกษาด้าน

นวัตกรรม ณ อาคาร

ทรู ดิจิทัล พาร์ค 

ปุณณวิถี กรุงเทพฯ 

(วุฒิบัตรจากสมาคม

นวัตกรรม

ภาคอุตสาหกรรม) 

19 พ.ย. 63 บัณฑิต

วิทยาลัย 

พัฒนาทักษะ

บุคลากรสาย

วิชาการและสาย

สนับสนุน

เตรียมพร้อม

สู่Thailand 4.0 

  โครงการพัฒนา

บุคลากร เรื่อง"การ

เชื่อมโยงงานวิจัยสู่

นวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม" 

โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.

สมชาย หาญหิรัญ 

สมาชิกวุฒิสภา ณ 

อาคารทรู ดิจิทัล 

พาร์ค ปุณณวิถี 

กรุงเทพฯ 

19 พ.ย. 63 บัณฑิต

วิทยาลัย 

พัฒนาทักษะ

บุคลากรสาย

วิชาการและสาย

สนับสนุน

เตรียมพร้อม

สู่Thailand 4.0 

 5.4.9-1จำนวนอาจารย์

ประจำ 
5.4.9-2ตารางการจัดทำ

แผนการพัฒนาอาจารย์

สอน 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เป�น/ไม่เป�น 

ไปตามเกณฑ ์

หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

  โครงการทัศนศึกษา

ดูงานในหนว่ยงาน

ภาครัฐและเอกชน  

2563 บัณฑิต

วิทยาลัยณ 

ศูนย์สาธิตการ

ฝ�กลิงเพ่ือกา 

รเกษตร 

อบต.คลอง

น้อย อ.เมือง 

จังหวัด

สุราษฏร์ธานี  

หัวข้อการมีส่วนรวม

และพัฒนาชุมชนและ

การจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและพ้ืนที่ป่า

ชายเลน 

1 ผศ.ดร.สมเกยีรติ บุญรอด การอบรมเชิงปฏิบัติการ

จริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ คร้ังท่ี 9 

15 พ.ค 64 ส่วนงานวิจัยฯ 

ม.เวสเทิร์น 

หลักจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ “แบบ New 

Normal” 

สรุปผล จำนวนอาจารยป์ระจำท่ีได้รับการ

พัฒนา 9 คน 

จำนวนอาจารยป์ระจำ รวม 9 

คน 
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป� 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  

(ถ้ามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุน

การเรียนการสอน  

ท่ีได้รับการพัฒนา 4 คน คิดเป�นร้อยละ 100 

2. มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อท่ีนำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน 

3. มีการประเมินผลและติดตามผล 
ท่ี ช่ือ–นามสกุล ช่ือโครงการหรือหัวข้อท่ี

รับการพัฒนา 

วัน/เดือน/ป� จัดโดย หัวข้อท่ีนำไปใช้

ในปฏิบัติงาน 

1 

2 

3 

4 

นางจิตาภา บัวอุไร 

น.ส สุดารัตน์ โสระชาติ 

น.ส.อรพิน บุตรพรม 

น.ส.กนกนวล กุลเถือ่น 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย์ 

หลักสตูรฯ ป�

การศึกษา2563 

(จังหวัดนครนายก) 

หัวข้อ“การพัฒนา

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการ

ทำงาน” โดย คุณป�

ติพงษ์ ชีรานนท์ 

6-7 มี.ค 64 บัณฑิต

วิทยาลัย 

ใช้ในการ

ปฏิบัติงาน

ประสานกับ

อาจารย์และ

นิสิต 

  โครงการศึกษาดูงาน

กิจการภาครัฐ 

ภาคเอกชนและ

สถาบันการศึกษาด้าน

นวัตกรรม ณ อาคารทรู 

ดิจิทัล พาร์ค ปุณณวิถี 

กรุงเทพฯ (วุฒิบัตรจาก

สมาคมนวัตกรรม

ภาคอุตสาหกรรม) 

19 พ.ย. 63 บัณฑิต

วิทยาลั

ย 

พัฒนาทักษะ

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน

เตรียมพร้อม

สู่Thailand 

4.0 

 5.4.10-1จำนวน

บุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน 
 
5.4.10-2แผนการ

พัฒนาพนักงานสาย

สนับสนุนด้านวิชาการ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ

ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน เป�น/ไม่เป�น 

ไปตามเกณฑ ์

หลักฐาน/ 

ตารางอ้างอิง 

  โครงการพัฒนา

บุคลากร เรื่อง"การ

เช่ือมโยงงานวิจัยสู่

นวัตกรรม

ภาคอุตสาหกรรม" 

โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.

สมชาย หาญหิรญั 

สมาชิกวุฒิสภา ณ 

อาคารทรู ดิจิทัล 

พาร์ค ปุณณวิถี 

กรุงเทพฯ 

19 พ.ย. 63 บัณฑิต

วิทยาลัย 

พัฒนาทักษะ

บุคลากรสาย

วิชาการและ

สายสนับสนุน

เตรียมพร้อม

สู่Thailand 4.0 

สรุปผล จำนวนบุคลากรสนับสนุนท่ีได้รับ

การพัฒนา 4 คน 

จำนวนบุคลากรสนับสนุน

ประจำรวม 4 คน 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนิสติป�สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ป�การศึกษา 2563) 

ทั้งสิ ้นจำนวน 7 คน มีผู ้ตอบแบบประเมิน จำนวน 7 คน คิดเป�นร้อยละ 61.54 ได้

คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.48 เมื่อ

แยกเป�นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF ผลสำรวจ ค่าเฉลี่ย ระดับ

คุณภาพ ผลรวม

คะแนน 

จำนวนผู้

ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 33.05 7 4.72 ดีมาก 

2 ด้านความรู้ 33.10 7 4.73 ดีมาก 

3 ด้านทักษะทางป�ญญา 32.55 7 4.65 ดีมาก 

4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล

และความรับผิดชอบ 
33.15 7 4.74 ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
32.10 7 4.59 ดีมาก 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 32.2 7 4.6 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต 35.81 65.16 7 4.67 
 

√ 5.4.11-1นิสิตป�สุดท้าย 
5.4.11-2 แบบประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0(5.4.12-1) 

รวมตัวบ่งชี้ในป�น้ี 12 

จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-12 12 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที ่1-12 100 

จำนวนตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมินในป�น้ี - 

จำนวนตัวบ่งชี้ในป�น้ีที่ดำเนินการผ่าน 12 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทัง้หมดในป�น้ี 100 
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หมวดท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ป�การศึกษา 2563 

รายการประเมิน ผลการประเมินป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มเีครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.16 4.16 4.20 

1.2 ทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/

หนังสือ แหล่งเรยีนรู้ ฐานข้อมูล มคีวามเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 
4.37 4.37 4.51 

1.3 ห้องสมุดเป�นแหล่งเรียนรู้ท่ีใหข้้อมูลท่ีเป�นประโยชน์ มีข้อมลูตามท่ีต้องการ และมีการ

ปรับปรุงให้ทันสมยั 
4.39 4.39 4.45 

1.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 4.27 4.27 4.35 

1.5 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคป�จจุบัน 4.33 4.33 4.60 

1.6 มีการบริการสญัญาณเช่ือมตอ่อินเตอรเ์น็ตแบบมสีายหรือไรส้ายอย่างมปีระสทิธิภาพ 4.38 4.38 4.76 

1.7 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 4.34 4.34 4.67 

1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสิต 4.18 4.18 4.63 

1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ 4.64 4.64 4.76 

1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) ใหนิ้สิตเพ่ือทำวิจัย  4.38 4.38 4.66 

รวมผลการประเมิน 4.38 4.38 4.56 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ ป�การศึกษา 2563 

ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

6.1 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิง่สนับสนุนการเรียนรู้/

ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนรว่มของอาจารย์ประจำ

หลักสตูรเพ่ือให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
4.60 4.63 4.64 

6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.62 4.63 4.65 

6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรู ้
4.60 4.63 4.64 

6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 4.50 4.50 4.52 

6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 4.60 4.63 4.65 

6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอ

และทันสมัย 
4.57 4.50 4.54 

6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพ่ือการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 4.60 4.63 4.64 

6.1.8 การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสำหรบันิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา

หรือทำงานร่วมกัน 
4.47 4.50 4.52 
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รายการประเมิน ป�การศึกษา 

2561 2562 2563 

6.1 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิง่สนับสนุนการเรียนรู้/

ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.62 4.63 4.64 

6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ 

อาจารย์และนิสติสามารถติดต่อสือ่สารได้ใกล้ชิด 
4.55 4.63 4.66 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 

6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรู้และสิง่อำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูล

สารสนเทศเพ่ือการสืบค้นและการเรียนรูต้้องมีมากกว่าข้อกำหนดท่ีพึงมีของหลักสูตรปริญญา

ตรี เช่น ฐานสืบค้นงานวิจัยระดับนานาชาติ เป�นต้น 

4.45 4.50 4.54 

6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพ่ือทำวิจัย 4.50 4.50 4.52 

6.1.13 มีห้องทำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย 4.45 4.50 4.52 

6.1.14 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานท่ีจำเป�นและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.45 4.50 4.54 

รวมผลการประเมิน 4.54 4.56 4.59 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

แบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 

คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื ่อง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื ่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัด

การศึกษาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบ

ทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 คะแนน และมี

ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง มีการเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสำหรับ

นิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานร่วมกัน มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพ่ือทำ

วิจัยและมีห้องทำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 

คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อประเมินระดับการพัฒนา

และปรับปรุง มาวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดซ้ืออุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานและนำผลการประเมินมาใช้

ในการปรับปรุงเรื่องการทำวิจัย โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. การจัดซ้ืออุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐาน 

ท้ังนี้สามารถพัฒนาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในประเด็นการจัดซ้ืออุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐาน โดยมีผล

การดำเนินงานท่ีเป�นรูปธรรมดังนี้ 

1. มีอุปกรณ์และเครื่องมือ เพียงพอต่อการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
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รายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร 

อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำป�การศึกษา 2557  

1. ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 

2. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 

3. ผศ. พิตน ทองชั้น 

4. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 

5. รศ.ดรปรีชา วิหคโต 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำป�การศึกษา 2558  

1. รศ.ดร.สันต์ชัย พูลสวสัดิ์ 

2. รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ 

3. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 

4. รศ.ดรปรีชา วิหคโต 

5. ดร.กฤษฎิ์ กิตติฐานัส 

6. ดร.ป��นณิชา อุตตมะเวทิน 

7. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 

8. ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 

9. ดร.จิราภรณ์ สุภสิิงห์ 

10. รศ.ดร.อรรถนพ พงษ์วาท 

11. ดร.สมเกียรติ บุญรอด 

อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำป�การศึกษา 2559  

1. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 

2. รศ.ดร.ปรีชา วหิคโต 

3. ดร.นิษฐวดี จิรโรจน์ภิญโญ 

4. รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ 

5. รศ.ดร.ประณีต วิบลูยประพันธ์ 

6. ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 

7. รศ.ดร.สันต์ชัย พูลสวสัดิ ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำป�การศึกษา 2560 

1. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 

2. รศ.ดร.ปรีชา วหิคโต 

3. ดร.นิษฐวดี จิรโรจน์ภิญโญ 

4. รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ 

5. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 

6. ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 

7. รศ.ดร.สันต์ชัย พูลสวสัดิ ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำป�การศึกษา 2561 

1. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 

2. ผศ.ดร.กฤษฎิ์ กิตติฐานัส 

3. ผศ.ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ 

4. รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ 

5. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 

6. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 

7. ดร.สันต์ชัย พูลสวสัดิ์ 

8. รศ.ดร.ปรีชา วหิคโต 

 

 

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำป�การศึกษา 2562 

1. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 

2. ผศ.ดร.กฤษฎิ์ กิตติฐานัส 

3. ผศ.ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ 

4. รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ 

5. รศ.ดร.ประณีต วิบลูยประพันธ์ 

6. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 

7. ดร.สันต์ชัย พูลสวสัดิ์ 

8. รศ.ดร.ปรีชา วหิคโต 
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อาจารย์ประจำหลักสูตรประจำป�การศึกษา 2563 

1. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยัง 

2. ผศ.ดร.กฤษฎิ์ กิตติฐานัส 

3. ดร.สมเกียรติ บุญรอด 

4. รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ 

5. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 

6. ดร.สกุล เกียรติจีรวิวัฒน ์

          7. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 

          8. ดร.นฤนันท์ สรุิยมณี 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ป�การศึกษา 2560-2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ป�การศึกษา  
2560 

ป�การศึกษา  
2561 

ป�การศึกษา  
2562 

ป�การศึกษา  
2563 

1. การกำกับ
มาตรฐาน 

(มี 1 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ไม่ผา่น 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต 

(มี 2 ตัวบ่งช้ี) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

4.55 4.66 4.74 4.69 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑติปริญญาตรีท่ีได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป�(ปริญญาโท,
ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเรจ็การศึกษาใน
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร ่

1.67 3.93 4.58 4.29 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.11 4.30 4.66 4.49 
3. นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 4 
ตังบ่งช้ีท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 3 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.00 3.33 3 3.67 
4. อาจารย ์

(มี 3 ตัวบ่งช้ี) 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 4 4 4 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย ์
5+5+5+5/4=

5 
5+5+5+5/4=

5 
5+5+5+5/4=

5 

5+3.33+3.8
9+0/4 
=3.06 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรท่ีมี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรท่ี
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

5 5 5 2.50 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสตูร 5 5 5 3.33 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสตูรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสตูร 

5 5 5 0 

ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ์ 4 3 3 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.33 4 4.33 2.71 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน

ผู้เรยีน 
(มี 4 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 3 4 4 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

3 3 4 4 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผูเ้รียน 3 3 4 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.50 3.75 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู ้
(มี 1 ตัวบ่งช้ี) 

ตัวบ่งชืท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.56 3.81 3.95 0.00 

 


	ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์

