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คำนำ 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการอสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในเสร็จเรียบร้อยแลว้   จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อหลกัสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการอสอน    
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 

 
            คณะกรรมการผูป้ระเมินคุณภาพภายใน 
  1) ดร.นิพฐิพนธ์ สนิทเหลือ   (ประธานกรรมการ) 

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

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ    (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ)  
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลท่ัวไป 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นหลักสูตรหนึ่งซ่ึง
ดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2541 ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน และมีจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 
คน จำแนก ดังน้ี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน และดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คนทั้งน้ีหลักสูตรมีนิสิต
จำนวน 18 คน และในปีการศึกษา 2564 มีนิสิตสำเร็จการศึกษา 5 คน 

ปณิธาน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มีความมุ่งมั่นในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นงานวิจัย ส่งเสริมคุณธรรม และความเป็นผู้นำ โดยสร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะ
พัฒนาบุคคลให้เป็นมหาบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และ
มนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน 

วิสัยทัศน์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่
ชัดเจนและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการด้านวิชาการแก่สังคม สร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการทาง
การศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกว้างไกลก้าวล้ำนำยุคควบคู่คุณธรรมร่วมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า 

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 - ช ั ้นนำทางปัญญา , Technology - พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร(องค์ประกอบ) ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง คะแนน 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับมาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนัก
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต (มี 2 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ≥3.51 85.10/1=4.73 4.73 4.73 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 60 
3.40/5x100=68 
68/80x5=4.25 

4.25 4.25 

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

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

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

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 1.67+5+5+0/4=2.92 2.92 2.92 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ 
100 

1/3x100=3.33 
3.33/80x5=1.67 1.67 1.67 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80 3/3x100=100 

100/80x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจำหลักสูตร ร้อยละ 50 3/3x100=100 

100/60x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความ
ของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับ
การอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ร้อยละ 15 0 0 0 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.64 3.64 
5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร    3 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ 90 5 5 5 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.99 3.99 
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หลักสูตร ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการกำกับติดตามการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันของ ก.พ.อ. อย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 

จุดเด่น 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหบ้ัณฑิตมผีลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทีห่ลากหลายในระดบันานาชาติ 
2. หลักสูตรควรนําผลความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมาพฒันาปรับปรงุในการบรหิารหลักสูตรเพื่อสง่ผลต่อ

คุณภาพบัณฑิตโดยหลักสูตรควรดําเนินการสํารวจด้วยตนเองโดยการสร้างเครื่องมือวัดความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตหลักสูตรควรคํานึงถึงคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่แตกต่างและโดดเด่นยิีง
ข้ึน 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 

จุดเด่น 
1. วางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกทำให้มจีำนวนนิสิตเพิ่มข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางในการปรับปรุง 
1. จัดทำแผนการสงเสรมิและพฒันานักศึกษาใหส้ำเรจ็ตามระยะเวลาของหลักสูตร 
2. หลักสูตรควรรายงานความเช่ือมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการที่จัดให้แก่นักศึกษา

โดยแสดงใหเ้ห็นถึงศักยภาพหรือผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษาอย่างชัดเจน 
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องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ 

จุดเด่น 
1. อาจารย์ประจำมีคุณวุฒิปริญญาเอก และผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรมีตำแหน่งทาง 

0วิชาการในระดับรองศาสตราจารย ์

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ส่งเสรมิให้อาจารยป์ระจำมผีลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน 
2. จัดทำแผนพฒันาอาจารย์เพือ่สง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารย์เข้าสู่ตำแหนง่ทางวิชาการในระดับที่

สูงข้ึน 
3. ควรจัดทำระบบ และกลไกของการอ้างองิผลงานของคณาจารยผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน 

จุดเด่น 
1. เป็นหลักสูตรข้ันสูงที่มีการจัดเนื้อหาสาระรายวิชาที่ทันสมัย สะท้อนอัตลักษณ์ของหลักสูตร 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์เพื่อควบคุม และกำกบัให้นักศึกษาสามารถสำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 

2. ควรมีการปรบัปรุงเนือ้หาสาระรายวิชาที่ทันสมัย และทันต่อความก้าวหน้าในศาสตร์วิชาน้ันๆอย่าง
ต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีความพร้อมด้านบุคลากร และหน่วยวิจัยที่พร้อมรองรับความต้องการของนสิิต รวมถึงความ
พร้อมด้าน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรจัดหาฐานข้อมูลที่หลากหลายให้คณาจารยส์บืค้นและนักศึกษาตลอดจนโปรแกรมการ
ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ 

2. หลักสูตรควรสำรวจความต้องการของผู้เรียนทั้งคณาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านงานวิจัย 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น  

ระดับหลกัสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
องค์ 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน 

(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ 
2. ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฎ  
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(ปรญิญาโท, 
ป.เอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเรจ็การศึกษาใน
ระดับปรญิญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

3 นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนกัศึกษา 
ตังบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 

4 อาจารย ์
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย ์

5 หลักสูตร 
การเรียนการ

สอน การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

(มี 4 ตัวบง่ช้ี) 

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

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 
ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2564 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจจุบันและศษิย์เก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
ปีการศึกษา 2564 หน้า 11 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 

หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2559 4 4 4 4 1 1 
2560  7 5 7 4 1 
2561   2 2 2 0 
2562    4 4 4 
2563     5 5 
2564      7 

รวมรับเข้า 4 11 11 17 16 18 
 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิต
ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิตท่ี
ยังไม่สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละอัตรา
การคงอยู ่2561 2562 2563 2564 

2559 4 - 2 1 0 3 1 75.00 25.00 
2560 7   - - 3 3 1 42.86 14.29 
2561 2     - 2 2 0 100.00 0.00 
2562 4     - 0 0 4 0.00 100.00 
2563 5     - 0 0 5 0.00 100.00 
2564 7       0 0 7 0.00 100.00 
รวม 29 0 2 1 5 8 18 27.59 62.07 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 คุณภาพของบัณฑิต รุ่นจบปีการศึกษา 2563 
ลำดับท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ ผลรวมค่า

คะแนน 
จำนวนคนท่ี

ตอบ 
ค่าเฉลี่ย 

1 (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 14.10 1 4.70 
(2)ด้านความรู้ 13.50 1 4.50 
(3)ด้านทักษะทางปัญญา 14.30 1 4.77 
(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 14.50 1 4.83 
(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 14.35 1 4.78 
(6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 14.35 1 4.78 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 85.10 1 4.73 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 1 
3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต(ิคน) 1 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 85.10 

 
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ์ ค่า
น้ำหนัก 

จำนวน ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ 

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

0.20 5 1.00 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 

5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80 3 2.40 ตารางที่ 2.2-5 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 

0.80 - - ตารางที่ 2.2-5 
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ประเภทการตีพิมพ์ ค่า
น้ำหนัก 

จำนวน ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ 

6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - ตารางที่ 2.2-6 

6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 2.2-6 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - ตารางที่ 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางที่ 2.2-7 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - ตารางที่ 2.2-7 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 - - ตารางที่ 2.2-7 

11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 - - ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 3.40  
13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในหลักสูตร (คน) 5  
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตร 

68  

15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 4.25  
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพ
ความพร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.68 4.16 4.18 

3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิด
สอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและ
หล ักส ูตร ผลล ัพธ ์การเร ียนร ู ้ท ี ่กำหนดในหลักส ูตร เช ่น GPA ความร ู ้พ ื ้นฐานในสาขา
ภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ 

4.86 4.66 4.68 

3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.25 4.33 4.34 

3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติข้ันต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการ
เรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.16 4.66 4.68 

3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ/หลักสูตรทั่วไป มีความ
เข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้า
ต่อผู้สมัคร) 

4.20 4.33 4.36 

3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่า
คุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา 
ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.50 4.50 4.54 

รวมผลการประเมิน 3.1.1(อาจารย์) 4.44 4.44 4.46 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรบันิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพ
ความพร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.36 4.38 4.40 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิด
สอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและ
หลักสูตร ผลลัพธ์การเรยีนรู้ทีก่ำหนดในหลักสตูร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ 

4.50 4.52 4.54 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.31 4.32 4.33 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการ
เรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.22 4.24 4.25 

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

4.27 4.28 4.30 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่า
คุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา 
ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.31 4.32 4.34 

รวมผลการประเมิน 3.1.1(นิสิต) 4.33 4.34 4.36 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 
รายการประเมิน ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรบั และมีการรบัเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รบัการพฒันาจนมี
คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.16 4.16 4.18 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้
ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

4.65 3.50 3.55 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจนม ี

4.16 4.00 4.02 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นสิิตทกุคน 

4.16 4.00 4.02 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานสิิต และให้คำปรกึษาช้ีแนะ ในเรื่องต่างๆ ใน
การเรียน 

3.83 4.66 4.67 

3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนสิิตเพื่อจัดกลุม่/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นสิิต ได้
อย่างเหมาะสม 

4.27 5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 3.1.2 (อาจารย์) 4.20 4.22 4.24 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.2 การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรบั และมีการรบัเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รบัการพฒันาจนมี
คุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

3.33 3.50 3.52 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้
ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

3.50 3.66 3.68 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจนม ี

4.16 4.00 4.02 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นสิิตทกุคน 

3.66 3.33 3.36 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานสิิต และให้คำปรกึษาช้ีแนะ ในเรื่องต่างๆ ในการ
เรียน 

3.83 4.00 4.05 

3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนสิิตเพื่อจัดกลุม่/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นสิิต ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.50 3.66 3.67 

รวมผลการประเมิน 3.1.2 (นิสิต) 3.66 3.69 3.72 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรยีมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ด้านการรบันิสิต 

รายดา้น 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย ์ นิสิต อาจารย ์ นิสิต อาจารย ์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนสิิต) 4.44 4.33 4.44 4.34 4.46 4.36 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา) 4.20 3.66 4.22 3.69 4.24 3.72 

ภาพรวมผลการประเมิน3.1 4.32 4.00 4.33 4.02 4.35 4.04 
 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษาที ่ได้มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.20 คะแนน และมีค่าเฉลี ่ยต่ำสุดในเรื ่องการรับนิสิตความคิดเห็นต่อ
กระบวนการรับนิสิต ในเรื่องมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรม
ให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง กระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1.วางแผนคัดกรองเพื่อจัดกลุ่ม 
2.ทำกิจกรรมเตรียมความพร้อม 
3.ผลที่ได้ทำการคัดกรองนิสิต 
ทั้งนี ้สามารถพัฒนาการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในประเด็ น ก่อนการเข้า

การศึกษา โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1.ปฐมนิเทศให้รู้จักเพื่อนและอาจารย์ผู้สอน 
2.แนะนำวิธีการเรียนการสอน 
3.จัดนิสิตพบอาจารย์ผู้สอน 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก) ปี
การศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาเอก (IQA 3.2 การควบคุม การ
ดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาเอก) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารยท์ี่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 4.80 4.82 4.84 
1.2 อาจารย์ทีป่รึกษาดุษฎีนิพนธ์ มีความรู้ ความสามารถ ในการแนะนำการทำดุษฎีนิพนธ์ 4.85 4.86 4.87 
1.3 อาจารย์ทีป่รึกษาดุษฎีนิพนธ์มีเวลาในการให้คำปรกึษาที่เพียงพอ 4.85 4.86 4.87 
1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต อย่าง
สม่ำเสมอ 

4.80 4.82 4.84 

1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรอืถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นสิิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.85 4.86 4.88 

รวมผลการประเมิน IQA 3.2(อาจารย์) 4.83 4.84 4.86 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก) ปี
การศึกษา 2564 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาเอก (IQA 3.2 การควบคุม การ
ดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาเอก) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ทีป่รกึษาดุษฎีนิพนธ์ 4.52 4.33 4.34 
1.2 อาจารย์ทีป่รึกษาดุษฎีนิพนธ์ มีความรู้ ความสามารถ ในการแนะนำการทำดุษฎีนิพนธ์ 4.40 4.33 4.35 
1.3 อาจารย์ทีป่รึกษาดุษฎีนิพนธ์มีเวลาในการให้คำปรกึษาที่เพียงพอ 4.30 4.50 4.54 
1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต อย่าง
สม่ำเสมอ 

4.32 4.66 4.67 

1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรอืถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นสิิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.50 4.50 4.52 

รวมผลการประเมิน IQA 3.2 (นิสิต) 4.40 4.46 4.48 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก
และท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธ์ บณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาเอกและท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
บัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นสิิต
ปริญญาเอกและท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 4.20 4.33 4.34 
3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.50 4.16 4.18 
3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.16 4.33 4.35 
3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 4.45 4.50 4.52 
3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลอืนิสิตทีม่ีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ ความช่วยเหลือ
ด้านอื่นๆ 4.25 4.33 4.34 
3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที ่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 4.10 4.00 4.02 
3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.48 4.33 4.36 
3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอื่นๆ 4.40 4.66 4.68 

รวมผลการประเมิน3.2.1 (อาจารย์) 4.31 4.33 4.35 
 
3.2.1ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก และท่ีปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก และท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก และท่ีปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 3.16 3.80 3.82 
3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  3.16 3.80 3.84 
3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 2.83 3.60 3.62 
3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต  
(ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 2.83 3.40 3.44 
3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ ความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 3.50 3.60 3.62 
3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จ
การศึกษาช้า ฯลฯ) 3.00 3.00 3.02 
3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 3.16 3.40 3.42 
3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ที่
เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 3.66 3.20 3.21 

รวมผลการประเมิน3.2.1 (นิสิต) 3.16 3.47 3.50 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานสิิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริม
และพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรทีเ่สริมการจัดบรกิารแก่นิสิต
เพียงพอ และครอบคลมุทุกประเภทกจิกรรม 

4.20 4.33 4.34 

3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้
ความสามารถในการจัดกจิกรรมที่สนองความต้องการของนสิิต 

4.12 4.17 4.18 

3.2.3 การจัดกจิกรรมนสิิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร 

4.40 4.50 4.52 

3.2.4 การจัดกจิกรรมการพฒันานิสิตครอบคลุมกจิกรรมการเสริมสร้าง
ความยึดมั่นผูกพันกบัความเป็นพลเมือง (civic engagement) กิจกรรม
สันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.20 4.17 4.18 

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

4.50 4.50 4.52 

3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอสิระในการจัดกิจกรรมนสิิตโดยการ
สนับสนุนของสถาบัน 

4.10 4.00 4.02 

3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษา
จำกัด 

4.35 4.17 4.18 

3.2.8 หากมีการรับนสิิตทีม่ีวัตถุประสงค์พเิศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไก
การดูแลนสิิตได้รับการพฒันาให้ไดส้าระความรู้ ทกัษะ ที่สอดคล้องกบั
เป้าหมายการเรียนรู้ทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.05 4.17 4.18 

3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ 
ม ีVisiting Professors ทีม่าช่วยสอนหรือใหป้ระสบการณ์แก่นิสิต และ
การสง่นิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.20 4.33 4.34 

รวมผลการประเมิน 4.23 4.26 4.27 
 
 
 
 



รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
ปีการศึกษา 2564 หน้า 24 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานสิิต) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรทีเ่สริมการจัดบรกิารแก่นิสิต
เพียงพอ และครอบคลมุทุกประเภทกจิกรรม 

3.75 4.00 4.02 

3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้
ความสามารถในการจัดกจิกรรมที่สนองความต้องการของนสิิต 

375 4.00 4.02 

3.2.3 การจัดกจิกรรมนสิิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร 

4.25 4.40 4.42 

3.2.4 การจัดกจิกรรมการพฒันานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้าง
ความยึดมั่นผูกพันกบัความเป็นพลเมือง (civic engagement) กจิกรรม
สันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.00 4.20 4.21 

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

3.75 4.00 4.02 

3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอสิระในการจัดกิจกรรมนสิิตโดยการ
สนับสนุนของสถาบัน 

4.50 4.40 4.41 

3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษา
จำกัด 

3.75 4.00 4.02 

3.2.8 หากมีการรับนสิิตทีม่ีวัตถุประสงค์พเิศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไก
การดูแลนสิิตได้รับการพฒันาให้ไดส้าระความรู้ ทกัษะ ที่สอดคล้องกบั
เป้าหมายการเรียนรู้ทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.00 4.20 4.22 

3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ 
มี Visiting Professors ทีม่าช่วยสอนหรือใหป้ระสบการณ์แก่นิสิต และ
การสง่นิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

3.50 3.60 3.62 

รวมผลการประเมิน 3.92 4.09 4.11 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาเอก 
และที่ปรกึษาดุษฎีนิพนธ์ บัณฑติศึกษา และตอ่กระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปกีารศึกษา 2564 
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาเอก และที่ปรกึษา และการพัฒนาศักยภาพนิสติและด้านการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

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

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรกึษาทางวิชาการแก่นิสติ
ปริญญาเอก และที่ปรกึษาดุษฎีนิพนธ์บัณฑติศึกษา 
(IQA 3.2 ความคดิเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก และที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ ์บัณฑิตศึกษา) 

4.31 3.16 4.33 3.47 4.35 3.50 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสติและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(IQA 3.2 ความคดิเห็นต่อกระบวนด้านการสง่เสริมและ
พัฒนานิสิต) 

4.23 3.92 4.26 4.09 4.27 4.11 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.2 4.27 3.54 4.30 3.78 4.31 3.81 
 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.11 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเร่ือง ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก
และที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และการบัณฑิตศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่อง  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความ
ช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มี
โอกาสทางการศึกษาจำกัดและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเร่ืองการสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มี
โอกาสทางการศึกษาจำกัด โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ประกาศการให้ทุนสนับสนุนนิสิต 
2.ออกภาคสนาม 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและที่ปรึกษาและการพฒันา

ศักยภาพนิสิตและด้านความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์และการบัณฑิตศึกษาในประเด็นการจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิต
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังน้ี 

1. การควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
2.การเป็นวิทยากรร่วมการอบรม 
3.จัดอาจารย์ในคลีนิควิจัย 
 



รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
ปีการศึกษา 2564 หน้า 26 

 

ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ตารางข้อมูลนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริม่ใช้
หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2559 4 4 4 4 1 1 
2560   7 5 7 4 1 
2561     2 2 2 0 
2562       4 4 4 
2563         5 5 
2564           7 
รวม 4 11 11 17 16 18 

 
อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 

จำนวนนิสิตต้นปี
การศึกษา 

จำนวนนิสิตสิ้นสุดปี
การศึกษา 

อัตราการคงอยู่ (ร้อย
ละ) 

จำนวนท่ี
หายไป 

2559 4 1 14.29 0 
2560 7 1 0.00 3 
2561 2 0 100.00 0 
2562 4 4 100.00 0 
2563 5 5 100.00 0 
2564 7 7 62.07 0 
รวม 29 18 14.29 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  
ปีการศึกษา 2564 หน้า 27 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยต์่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 
รายการประเมิน ผลการประเมินปกีารศึกษา 

2562 2563 2564 
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.00 4.17 4.18 
1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.83 4.00 4.04 
1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.33 4.33 4.34 
1.4 คุณภาพในการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.33 4.00 4.04 
1.5 วิธีการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.00 4.17 4.18 
1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.33 4.33 4.34 

รวมผลการประเมิน3.3(อาจารย์) 4.14 4.17 4.19 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อ
ร้องเรียน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.91 4.60 4.61 
1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.55 4.40 4.42 
1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.18 4.80 4.82 
1.4 คุณภาพในการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.09 4.00 4.01 
1.5 วิธีการจัดการข้อรอ้งเรียน 3.91 4.40 4.41 
1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.36 4.20 4.22 

รวมผลการประเมิน3.3(นิสิต) 4.33 4.40 4.42 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกิดกับนสิิต 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.3 ด้านผลที่เกดิกับนิสติ(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเรจ็การศึกษาความ
พึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสติ) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนสิิตในหลักสูตร 4.00 4.50 4.52 
3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสตูร 4.33 4.33 4.34 
3.3.3 ความพึงพอใจของนสิิตต่อหลักสูตรและการรอ้งเรียนของนิสิต 4.20 4.00 4.01 
3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถงึการผลิตและเผยแพร่ความรูจ้ากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.38 4.33 4.34 

3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.33 4.33 4.35 
3.3.6 ความกระตอืรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.17 4.33 4.36 
3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.50 4.33 4.34 
3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.30 4.33 4.34 
3.3.9 วิธีการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.30 4.17 4.18 
3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.10 4.33 4.34 

รวมผลการประเมิน 4.27 4.30 4.31 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564  ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนสิิตในหลักสูตร 3.75 4.00 4.02 
3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสตูร 3.75 3.80 3.89 
3.3.3 ความพึงพอใจของนสิิตต่อหลักสูตรและการรอ้งเรียนของนิสิต 3.50 4.00 4.02 
3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถงึการผลิตและเผยแพร่ความรูจ้ากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.00 4.00 4.02 

3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.25 4.00 4.04 
3.3.6 ความกระตอืรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.50 4.00 4.03 
3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.75 3.80 3.82 
3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อรอ้งเรียน 3.75 4.00 4.02 
3.3.9 วิธีการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.00 4.20 4.21 
3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.25 3.40 3.42 

รวมผลการประเมิน 3.75 3.92 3.95 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิส ิตต่อผลที่เก ิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน และ
กระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 
2564 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ และด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

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

3.3.1 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ 
(IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) 

4.14 4.33 4.17 4.40 4.19 4.42 

3.3.2 ด้านผลท่ีเกิดกับนสิิต 
(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
คงอยู่ การสำเรจ็การศึกษาความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อรอ้งเรียนของนสิิต) 

4.27 3.75 4.30 3.92 4.31 3.95 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.21 4.04 4.24 4.16 4.25 4.19 
 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของอาจารยใ์นเรื่องความรวดเร็วในการ

จัดการข้อร้องเรียนและผลการจัดการข้อร้องเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คะแนน ผลประเมินความพึงพอใจของของ
นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดของอาจารย์ ในเรื่องความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน, คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 คะแนน ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตในเรื่อง คุณภาพในการจัดการข้อร้องเร ียน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิต ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของอาจารย์ในเรื่องมีอัตราการคงอยู่
ของนิสิตในหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คะแนน ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของนิสิตในเรือ่งความพึงพอใจของนิสิตตอ่
หลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 คะแนน  

และผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และของนิสิต ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์มีค่าเฉลีย่
ต่ำสุดในเรื่อง ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิตของอาจารย์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 
คะแนน ผลประเมินความพึงพอใจของของนิสิตมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ผลการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.42 คะแนน 
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หมวดท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปี
การศึกษา 2564  ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสตูร 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

4.1.1 ระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
(ระบบการรับอาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้ง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบ
การส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.68 4.67 4.69 
4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.60 4.33 4.34 
4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารยใ์น
หลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.50 4.50 4.52 

4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ใน
จำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.20 4.67 4.68 

รวมผลการประเมิน 4.50 4.54 4.56 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปี
การศึกษา 2564 ด้านระบบการบริหารอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอ่กระบวนการระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทาง
วิชาการ ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.40 4.17 4.18 

4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลกัสูตรต้องมีการวางแผนระยะ
ยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการ
บริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการ
ประจำคณะ)   

4.68 4.67 4.68 

4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้
คงอยู่กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย 
แผนอัตรากำลัง แผนการสรรหาและรบัอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทน
กรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท 

4.60 4.33 4.34 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอ่กระบวนการระบบการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และ
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด 
สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็น
ระบบ 

4.50 5.00 5.00 

4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์  ขาด
แคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่  และมีแผนบริหาร ความเสี่ยง 
ด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.58 4.50 4.52 

4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.83 4.83 4.84 
4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ 

4.60 4.33 4.34 

4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.48 4.83 4.84 
4.1.2.9 ระเบียบที่โปรง่ใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.65 4.33 4.34 
4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 4.35 4.67 4.68 
4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสทิธิภาพ 4.40 4.50 4.52 

รวมผลการประเมิน 4.55 4.56 4.57 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ปี
การศึกษา 2564 ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรบัและ
แต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสตูร/อาจารย์ประจำหลักสตูร ระบบการบรหิารอาจารย์ และระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 4.83 4.83 4.84 
4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น
เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.58 4.33 4.34 

4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 4.83 4.83 4.84 
4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.17 4.17 4.18 
4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.00 4.33 4.34 
4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอน
ของอาจารย์ 

4.67 4.67 4.68 

4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/
หลักสูตร 

4.40 4.33 4.34 

4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคนในหลักสูตร
ปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัยนอกเหนือจากความรู้
ความสามารถด้านการสอน 

4.30 4.50 4.52 

รวมผลการประเมิน 4.47 4.50 4.51 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำ
หลักสูตร (ระบบการรบัอาจารย์ใหม่) 

4.50 4.54 4.56 

4.1.2 ระบบการบรหิารอาจารย ์ 4.55 4.56 4.57 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์ 4.47 4.50 4.51 

ภาพรวมผลการประเมิน4.1 4.53 4.55 4.57 
 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องระบบการบริหารอาจารย์ ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ4.56 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื ่องระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
คะแนน  

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื ่องกระบวนการด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงเรื่องส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ดังนี้ 

1.ส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ 
2.ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับสถานการณ์โควิด 19 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจำหลกัสตูร ,

ด้านระบบการบริหารอาจารย์ และด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในประเด็นระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1.วุฒิบัตรการเข้ารับการอบรมต่างๆ 
2.การติดต่อสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสตูรที่ปฏิบัติงานจรงิ จำนวน......3......คน มีวุฒิปริญญาโท
จำนวน......2........คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน.......1......คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน .....3..... คน และมี
ผลงานวิชาการของอาจารย์ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS จำนวน.....6.....เรื่อง 
(ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก (หลักสูตรระดบัปริญญาเอก) 

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
อาจารย์วฒุิปริญญาตรี คน 0 
อาจารย์วฒุิปริญญาโท คน 2 
อาจารย์วฒุิปริญญาเอก คน 1 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรทัง้หมด (นับรวมทีล่าศกึษาต่อ) คน 3 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาตรี ร้อยละ 0 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาโท ร้อยละ 66.67 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรที่มีวุฒปิริญญาเอก ร้อยละ 33.33 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารย์ปผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X100 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

= 
1 

X100 =.....33.33........... 
3 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได้ = 
33.33 

X5 =....1.67....... 
100 

การบรรลุเป้าหมายและการประเมินตนเอง 4.2.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 

(√บรรลุเปา้หมาย,xไมบ่รรลุเป้าหมาย) 
คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 33.33 √ 1.67 ร้อยละ 35 
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(ตัวบ่งชี้ 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ (หลักสูตรระดับปริญญาเอก) 
จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย ์ คน 0 
รองศาสตราจารย ์ คน 2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหนง่ทางวิชาการ คน 0 
รวมจำนวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 3 
รวมอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ.,รศ.และ ศ.) ร้อยละ 50 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 50 

 
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 = 5 
100 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

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

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกลุ (2564) 
1 ผศ.ดร.นภาภรณ์ ธัญญา ผศ.ดร.นภาภรณ์ ธัญญา 

2 รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช รศ.วรญา ภูเสตวงษ์* 

3 ผศ.ดร.อดิศร ศิริ รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร และ
ความพึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2564  
ด้านผลท่ีเกิดกับอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 

4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของ
อาจารย์ (IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.67 4.67 4.68 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

4.50 4.50 4.52 

4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

4.33 4.67 4.68 

4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

4.67 4.50 4.52 

รวมผลการประเมิน 4.54 4.58 4.60 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู่
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ที ่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร, อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.52 คะแนน 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ปีการศึกษา 2564 
ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร เฉพาะระดับบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาส
ในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.83 4.83 4.84 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มี
การเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

4.28 4.17 4.18 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเร ียนร ู ้ท ี ่ช ัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.50 4.50 4.52 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมี
เน้ือหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็น
จุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้ 

4.50 4.50 4.51 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.00 4.00 4.02 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชา
และหลักสูตร 

4.33 4.50 4.52 

    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื ้อหาที ่กำหนดในคำอธิบาย
รายวิชาครบถ้วน 

4.00 4.00 4.02 

    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ใน
การเรียนวิชาต่อยอด 

4.33 4.50 4.52 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทัน
ตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

4.17 4.33 4.35 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.00 4.17 4.18 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที ่เร ียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมาย
การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.00 4.00 4.01 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)    
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รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.12 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่
ซับซ้อน มีจุดเน้น 

4.10 4.00 4.02 

    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนอง
ความต้องการของสังคม 

4.40 3.50 3.52 

    5.1.14 หัวข้อดุษฎีนิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
หลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

4.20 4.50 4.52 

   5.1.15 หัวข้อดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์
ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 

4.30 4.67 4.68 

รวมผลการประเมิน5.1 4.26 4.28 4.29 
  ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเร่ือง กระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ ที่ไดมี้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คะแนน และมีคา่เฉลี่ยต่ำสดุในเร่ือง
การจัดรายวชิาในหลักสตูรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุม
ให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจดัการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.01 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเร่ือง การออกแบบหลักสตูร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการบริหารการศึกษา ด้านสาระของรายวิชาในหลักสตูรและ
นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเร่ืองเน้ือหาของหลักสตูรในแต่ละรายวชิามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา, 
เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามคีวามต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของ
หลักสูตร มีการเปดิวิชาใหม่ให้นิสิตไดเ้รียน และเน้ือหาสาระของรายวชิาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาทีเ่ก่ียวข้องที่มีความที่
ซับซ้อน มีจุดเน้น โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1.สอดแทรกเน้ือหาในรายวิชาที่เปิดสอนให้ทันสมัยและทันต่อปัจจุบัน 
2.แนะนำการทำหัวข้อใหส้อดคล้องกับภาระงานของผู้เรียน 
3.ส่งเสริมการนำเสนอหัวข้อ กับความต้องการ 
4.กำกับตดิตามอย่างต่อเน่ือง 
ทั้งน้ี สามารถพฒันาดา้นสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเดน็การจัดหัวข้อดุษฏีนิพนธ์ด้วยการควบคุมดแูล

ของอาจารย์ที่ปรึกษา ที่อนุมัตเิป็นประเด็นวิจยัร่วมสมัยและสนองความต้องการของสงัคม โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็น
รูปธรรมดังน้ี 

1.มีคลีนิควิจัย 
2.อาจารย์ที่ปรึกษากำกับตดิตามดูแล 
3.ได้จัดทำ Flow Chart ตัง้แต่เร่ิมต้นปีการศึกษาจนจบการศึกษา 
4.รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.มีช่องทางในการตดิต่อสื่อสารกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดทำดุษฏีนิพนธ ์
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปี 2564 
5.2.2 ด้านการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.65 4.17 4.18 

5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.33 4.33 4.34 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 
ฯลฯ 

4.00 4.17 4.18 

5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต (เช่น ความรู้พ้ืนฐานที่จำเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 4.10 4.00 4.04 
5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 4.00 4.17 4.18 
5.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT 
ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

4.00 3.83 3.84 

5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 4.00 4.17 4.18 
5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 4.00 4.00 4.03 

5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3.83 4.33 4.34 

5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพ่ือพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 4.00 3.83 3.84 

5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 4.00 4.17 4.19 
5.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 4.00 4.17 4.18 

5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.00 4.17 4.18 
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิ่มเติม (     
5.2.14 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน 

4.30 4.00 4.01 

5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้ความ สำคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการ
ให้คำปรึกษาแก่นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

4.67 4.67 4.68 

 5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวทิยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนิสิต เพ่ือให้นิสิตสำเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่
กำหนด 

4.00 4.00 4.04 

5.2.17 หัวข้องานวิจัยของนิสติสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชีย่วชาญของอาจารยท์ี่ปรึกษา 4.00 4.00 4.02 
5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตแตล่ะคนอย่างน้อยหน่ึงครั้งตอ่ภาคการศึกษา 4.00 4.17 4.19 
5.2.19 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 4.00 3.83 3.85 
5.2.20 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจด
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4.17 4.50 4.52 

5.2.21 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 4.16 3.83 3.84 
5.2.22 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน 3.35 4.00 4.02 
5.2.23 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต 
และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.42 4.67 4.70 

รวมผลการประเมิน 4.13 4.14 4.16 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอน ปีการศึกษา 2564 

รายดา้น 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
2562 2563 2564 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  4.28 4.30 4.31 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.13 4.14 4.16 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.21 4.22 4.24 
 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องด้านกระบวนการเรียนการสอนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 
คะแนน 

1.กำหนดการจัดการเรียนการสอน 
2.มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ 
3.มีการเซ็นต์ MOU กับมหาวิทยาลัยอ่ืนเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์ในเร่ืองการสอนบางหัวข้อวิชา 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการวางระบบผู้สอนและด้านกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็น ด้านกระบวนการ

เรียนการสอน โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังน้ี 
1.รายวิชาที่เปิดสอนกำหนดอาจารย์ผู้สอนให้ตรง 
2.เชิญอาจารย์มีความถนัดเฉพาะทางมาให้ความรู้ 
3.เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องมีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลนท์ี่
เก่ียวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเร่ืองการวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 

1.มีการพิจารณาคุณสมบัติความเชี่ยวชาญในการกำหนดอาจารย์ผู้สอน 
2.มีการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 
3.มีการเชิญวทิยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ 
4.การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.มีการเซ็นต์ MOU กับมหาวิทยาลยัอ่ืนเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารยใ์นเร่ืองการสอนบางหวัข้อวิชา 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ปีการศึกษา 2564 
ด้านการประเมินผู้เรียน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูต้าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา/ฯลฯ) 

2562 2563 2564 

  5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีสว่นร่วม 4.00 4.00 4.02 
  5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจดุเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎ ีปฏบิัต ิ
สัมมนา ฯลฯ) 

4.00 3.83 3.84 

  5.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เคร่ืองมือประเมินมีความ
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสงัเกต
พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏบิัตงิาน ฯลฯเคร่ืองมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบตัิงานจริงใน
การประกอบอาชีพ 

4.00 4.17 4.20 

  5.3.4 การกำกับให้มีการพฒันาและตรวจสอบเคร่ืองมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวชิาและผลลัพธ์
การเรียนรู้ 

4.00 4.00 4.02 

  5.3.5 การวิเคราะห/์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิต 
(มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลงัข้อสอบ ข้อสอบหรือเคร่ืองมือ
ประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เคร่ืองมือประเมินสะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานไดจ้ริงในโลกแห่งการทำงาน) 

4.00 4.33 4.34 

  5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดยีวกัน 4.20 4.50 4.52 
  5.3.7 การตดัเกรดและแจง้ให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชดัเจน 
สอดคล้องกับที่เกณฑท์ี่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแตแ่รก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชดัเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนิสิต
และลักษณะของรายวชิา) 

4.33 4.33 4.34 

  5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 4.00 3.83 3.85 
  5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ.7 

4.10 4.00 4.04 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)    
  5.3.10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชดัเจน มีตัวบง่ชีคุ้ณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการ
สอบป้องกัน ชดัเจน 

4.17 4.50 4.52 

  5.3.11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของ
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้ 

4.50 3.67 3.68 

  5.3.12 วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเร่ิม ร่วมสมัย มีการ
ออกแบบการวิจัยทีเ่หมาะสม เป็นตวัอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซ่ึง
เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

4.33 4.67 4.68 

รวมผลการประเมิน 4.13 4.15 4.18 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง
น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินทีไ่ด้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรือ่งน้ำหนักขององค์ประกอบใน
การประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) และนำผลการประเมนิมาใช้ในการ
ปรับปรุงเรื่องจุดเน้นของรายวิชา โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1.แนะนำวิธีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้โปรแกรมตรวจอักขราวิสุทธ์ิ 
2.การเข้าสู่ระบบ Full Text 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการประเมินผู้เรียนในประเด็นน้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้อง

กับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี ้
1.ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม 
2. การประเมินผลนิสิตเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของ

ผู้สอน และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต  
3. การประเมินที่ทำให้นิสิตสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา

วิธีการการเรียนของตนเองใหม่จนเกิดการเรียนรู้  
4. การใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลก

แห่งความเป็นจริง 
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ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1 )อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตาม
และทบทวนหลักสูตร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 
ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม.....2........ ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 
ร้อยละ 

1.ผศ.ดร.นภาภรณ์ ธัญญา 
2.รศ.วรญา ภูเสตวงษ์ 
3.รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช 
4.อ.ดร.พัณบงกช ปาณมาลา 
5.อ..ดร.มยุรี เสือคำราม 

ครั้งที่ 1/2564 5 100 
ครั้งที่ 2/2564 5 100 

ครั้งที่ 3/2564 5 100 
ครั้งที่ 4/2564 5 100 
ครั้งที่ 5/2564 5 100 

เฉลี่ยร้อยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 

 เอกสารที่ 5.4.1 
รายชื่ออาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
 
เอกสารที่ 5.4.2 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
เอกสารที่ 5.4-2 
ผู้เข้าร่วมประชุม
หลักสูตร 
เอกสารที่ 5.4-3 
ภาพกิจกรรมการ
ประชุมหลักสูตร 

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

             หลักสูตรปรับปรุง 
 -เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2559 โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
      -หล ักส ูตรปร ับปร ุง มคอ. 2 พ.ศ.2564 ม ีการย ้ายสถานท ี ่ เ ร ียน โดย
คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 
7/2564 เมื่อวันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 พิจารณาและให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรฯ และคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อนุมัติหลักสูตรในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2564 เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

 เอกสารที่ 5.4-2-1 
-เล่มหลักสูตร 
มคอ. 2 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน....8.....วิชา มี
รายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง....8....วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 

 ตารางที่ 5.4-3-1 
ข้อมูลผลการเรียน
รายวิชาของ
หลักสูตร 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

  2.1 ในสังกัดคณะ....8....วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ..0.....วิชา   
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 3.1  

-แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 3 (3.1)   

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา ทุกรายวิชาที่เปิดสอนและจัดทำ 
มคอ.5-6 จำนวน ........8........ วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง ....8....วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1 ในสังกัดคณะ....8....วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ...0....วิชา   
ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
เอกสารหลักฐาน 
 -ตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดทุกชั้นปี และหลักฐาน 
มคอ.5 
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 ตารางที่ 5.4-3-1
แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 4 (4.1)   

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน มีการจัดทำ มคอ.7 ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อการ
นำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
1. ได้จัดให้ม ีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในคู ่มือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่านิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู ้ (learning 
outcomes) ตามที ่กำหนดไว้ใน มคอ.2 โดยมีรายชื ่อวิชาที ่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ้น....3.....วิชา 
จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2564 จำนวน......3.... วิชา คิดเป็นร้อย
ละ 37.50 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (ตามแบบฟอร์ม 5.4.6) 

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
1. ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการ
สอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum 
Mapping) ตามข้อเสนอแนะใน มคอ. 7 ในปีการศึกษา...2563... 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4 และมีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มี
การรับอาจารย์ใหม่ โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ตาม
กรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารย์ใหม่ มีจำนวน.....2........คน และ
อาจารย์ใหม่ได้เข้ารับการปฐมนิเทศและการแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนตาม
โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้มีการจัดให้มีอาจารย์ พี่เลี้ยงคอยกำกับดู
การดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน
ของอาจารย์ใหม่หลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 8 
(5.4.8.1-5.4.8.2)   

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา

........5...........คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อโครงการ หรือ
หัวข้อที่รับการ

พัฒนา 

วัน/
เดือน/ปี 

จัดโดย หัวข้อที่นำไปใช้
ในการเรียนการ

สอน 
1 1.ผศ.ดร.นภา

ภรณ์ ธัญญา 
2.รศ.วรญา ภูเส
ตวงษ ์
3.รศ.ศิลปชัย 
บูรณพานิช 
4.อ.ดร.พัณบงกช 
ปาณมาลา 
5.อ.ดร.มยุรี เสือ
คำราม 

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เตรียมความพร้อม
ในการยื่นขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการจัดโดย
สำนักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น ผ่านระบบ 

yealink  

11 พ.ย. 
2564 

บรรยายโดย 
ผศ.รุ่งรตา 
วงศ์ไกร 
ผู้อำนวยกา
รสำนัก
วิชาการ 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิร์น 

การยื่นขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

 

2 โครงการจัดการ
ความรู้ เร่ือง การ
ขอจดลิขสิทธิ์
ผลงานวิชาการ  

11 ก.พ. 
2565 

จัดโดย
สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
ผ่านระบบ 
yealink
บรรยายโดย 
ผศ.ณัฐนันท์ 
ทองทรัพย์ 

 
การขอจด

ลิขสิทธิ์ผลงาน
วิชาการ 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 9 
(5.4.9) 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

รอง
ผู้อำนวยกา
รส่วน
งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิร์น 

3 โครงการเรียนรู้
เทคนิคการสอน 
และการประเมินผล
การเรียนการสอน 

9 พ.ค.
2565 

ม.เวส
เทิร์น  

เทคนิคการ
สอน และการ
ประเมินผล 

4  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
จัดทำสื่อการสอน 
Net New Normal 

9 มี.ค. 
2565 

ม.เวสเทิร์น 

 
การจัดทำสื่อการ
สอน 

5  โครงการเรียนรู้
เทคนิคการสอนและ
การประเมินผลการ
เรียนการสอน 

14 ม.ิย.
2565 

วสว. 
และววส. 
มหาวิทยาลัยเ
วสเทิร์น 
รูปแบบ 
Onsite และ 
Online 

เทคนิคการสอน
และการ
ประเมินผลการ
เรียนการสอน 

 

6  กิจกรรมส่งเสริม
บุคลากรสาย
วิชาการให้พัฒนา
ศักยภาพการ
ทำงานในด้าน
นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีเพ่ือการ
สื่อสารการบริหาร
จัดการและบริการ
การศึกษา 

   

7  โครงการการ
ทบทวนวรรณกรรม 
อย่างเป็นระบบ 
การวิเคราะห์อภิ
มาณ systematic 
reviews และการ
เผยแพร่ผลงาน 

29 ม.ค. 
2556 

วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
(วสว.) 
มหาวิทยาลั
ยเวสเทิร์น 
2565 ผ่าน
ระบบ 

Yealink 

การทบทวน
วรรณกรรม 
อย่างเป็นระบบ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

บรรยายโดย 
รศ.ดร.ทนพ.
มนัส โคตร
พุ้ย สำนัก
วิชาการสห
เวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลั
ยวลัยลักษณ์ 
 

การวิเคราะห์อภิ
มาณ 

8  ครั้งที่ 1 การอบรม
เชิงปฏิบัติการ 
“เทคนคิการพัฒนา
สื่อการสอน
ออนไลน์ในยุค
ดิจิตอล จัดโดย 
วิทยาลัยสห
วิทยาการร่วมกับ
วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ 

9 มี.ค. 65 จัดโดย 
วิทยาลัยสห
วิทยาการ
ร่วมกับ
วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 
บรรยายโดย 
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ 
โอธนาทรัพย์ 
รอง
ผู้อำนวยการ 
ศูนย์
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
การศึกษา 

เทคนิคการ
พัฒนาสื่อการ
สอนออนไลน์ใน
ยุคดิจิตอล 

9  โครงการ ครั้งที่ 2 
เร่ือง เทคนิคการสอน
และการประเมินผล
การเรียนรู้ 

14 มิ.ย. 
2565 

ในรูปแบบ 
onsite และ 
online ผา่น
ระบบ 
Yealink 
วิทยากร โดย 
รศ.ดร.ชัยวิชิต 
เชียรชนะ 
และ ดร.
สามารถ สว่าง
แจ้ง คณะครุ
ศาสตร์
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

 
 
เทคนิคการสอน
และการ
ประเมินผลการ
เรียนรู ้
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

10  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 
ครั้งที่ 10 เร่ือง 
หลักจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์   

9 เม.ย. 
2565 
ผ่าน
ระบบ 
Online 
และ 
Onsite 

บรรยายโดย 
รศ.ดร.สุ
ธรรม นัน
ทมงคลชัย 

 
การวิจัยในมนุษย์ 

11  จัดประชุมวิชาการ
และการนำเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครัง้ที่ 19 
เร่ือง การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของ
โลกเพ่ือสังคมที่
ยั่งยืน 

27-28 
พ.ย. 2564 

ณ อาคาร
คณะทันต
แพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น วัช
รพล รูปแบบ 
Onsite และ 
Online 

 
การนำเสนอ
ผลงานวิจัย 

12  จัดประชุมวิชาการ
และการนำเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครัง้ที่ 20 
เร่ือง “ปลูกถ่าย
แนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อน
นวัตกรรม เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน”  

25-26 
มิ.ย. 2565
รูปแบบ 
Onsite 
และ 
Online 

ณ อาคาร
คณะทันต
แพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น วัช
รพล 

 
การนำเสนอ
ผลงานวิจัย 

13  โครงการ ระยอง 
Comeback เมือง
เศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) ณ 
ท่าอาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภา  

24 มี.ค. 
2565 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

 
 
ระบบการบริหาร
และเศรษฐกิจ 

1
4 

 โครงการ การ

บริหารงาน:อบจ.

ระยอง 

24 มี.ค. 
2565 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

การบริหารงาน 
15  โครงการการ

บริหารจัดการด้วย

ระบบ Top Star:
โรงเรียนระยอง
วิทยาคม 

25 มี.ค. 
2565 

บัณฑิต
วิทยาลัย 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

การบริหารจัดการ
ด้วยระบบ Top 
Star: 

16  โครงการ

พระราชดำริฯ : 
ศูนย์การพัฒนา
ปลวกแดง นิคม
อุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด 

25 มี.ค. 
2565 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

 

17  โครงการการสักการะ
เกจิอาจารย์หลวงปู่
ทิม อิสริโก: วัดละ
หารไร่ จังหวัดระยอง 

  

การสักการะ
เกจิอาจารย์หลวง
ปู่ทิม อิสริโก 

18  โครงการอบรม
ปฎิบัตกิาร “สนทนา
ธรรม” เรื่อง 
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากบั
การดำรงชีวิตในช่วง
โควิด (Covid-19) 
วิทยากร คือ พระครู
ธีรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดเครือ
วัลย์วรวิหาร พระครู
วิบูลสรกิจ 
นักวิชาการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมงกุฎ
ราชวิทยาลัย และ
พระมงคลเมธาวัฒน์ 
เลขานุการรองแม่
กองธรรมสนามหลวง 
และผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดนรนาถสุนทริกา
ราม 

9 พ.ค. 
2565 

รูปแบบ 
online ผ่าน
ระบบ 
Zoom 

 
การรกัษาขนบ
ธรรมเนียประเพณี
ไทย, การสรา้ง
คุณธรรม 
จริยธรรม, 
การสนทนาธรรม 

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการ
พัฒนา 5 คน 

จำนวนอาจารย์ประจำรวม. 5 คน 
 

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

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ จำนวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน ท่ีได้รับการพัฒนา 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อที่

รับการพัฒนา 
วัน/

เดือน/ปี 
จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
ปฏิบัติงาน 

1 ดร.ภูวนยั เพชรไปร ่ หมายเหตุ โครงการ
พัฒนาพนักงานสาย
สนับสนุนด้านวิชาการ 
เหมือนกับการพัฒนา
อาจารย์ ข้อ 9 

   

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนที่

ได้รับการพัฒนา ........1..... คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุน

ประจำรวม ........1........ คน 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ10 
(5.4.10)   

11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย (ปีการศึกษา 2564) ทั้งสิ้นจำนวน
....5...... คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน......5.... คน คิดเป็นร้อยละ.....100........... 
ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.52 
เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที ่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตาม TQF 

ผลสำรวจ ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ ผลรวม

คะแนน 
จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 24 5 4.80 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 22.5 5 4.50 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 23 5 4.60 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
23 5 4.60 ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20 5 4.00 พอใช้ 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 20 5 4.00 พอใช้ 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 132.5 5 4.42 ดี 

 

√ - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้ 11 
(5.4.11)   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2563) 
ทั้งสิ้นจำนวน.....3..... คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน......3.... คน คิดเป็นร้อยละ....
100............ ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม 
เท่ากับ ...4.72..... เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตาม TQF 

ผลสำรวจ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 15.00 3 5.00 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 14.50 3 4.83 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 14.50 3 4.83 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
13.50 3 4.50 ดี 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13.50 3 4.50 ดี 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 14.00 3 4.67 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 85.00 3 4.72 ดีมาก 

 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ12 
(5.4.12)   

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-12  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ี 1-12  
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีไม่ประเมินในปีนี้ - 

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดำเนินการผ่าน 12 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อด้านสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
  1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.20 4.40 4.42 
  1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/
หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

4.40 4.60 4.61 

  1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

4.45 4.40 4.41 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดล้อม และทรพัยากรทีเ่อ้ือต่อการเรียนรูใ้ห้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 4.35 4.60 4.62 
  1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 4.35 4.60 4.62 
  1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.40 4.00 4.02 
  1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 4.38 4.40 4.42 
  1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสิต 4.20 4.40 4.44 
  1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.70 4.40 4.45 
  1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  4.40 4.20 4.21 

รวมผลการประเมิน 4.38 4.40 4.42 

 
การประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มสีิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้/ฯลฯ ปี 2564 
ด้านสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้เฉพาะระดบับณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

  6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.83 4.33 4.34 

  6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 

4.17 4.00 4.02 

  6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.67 4.50 4.52 

  6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 3.67 3.83 3.84 
  6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 3.50 3.69 3.70 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

  6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ 
เพียงพอและทันสมัย 

4.00 4.17 4.18 

  6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และ
ทันสมัย 

4.33 4.00 4.02 

  6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานร่วมกัน 

3.67 4.17 4.18 

  6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.00 4.17 4.20 
  6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมี
ประสิทธิภาพ อาจารย์และนิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

3.83 4.50 4.52 

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

3.67 4.17 4.18 

  6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพื่อทำวิจัย 4.00 3.67 3.68 
  6.1.13 มีห้องทำงานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการ
ทำวิจัย 

4.17 4.17 4.18 

  6.1.14 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.67 4.00 4.02 
รวมผลการประเมิน 3.94 4.10 4.11 
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รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตร 
อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557  

- 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558  
- 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559  
1. ดร.นภาภรณ์ ธัญญา 
2. รศ.ดร.สบสันต์ มหานิยม 
3. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช 
4. ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
5. ดร.อดิศร ศิร ิ

 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1. ดร.นภาภรณ์ ธัญญา 
2. รศ.ดร.สบสันต์ มหานิยม 
3. ผศ.ดร.นิตยา สำเรจ็ผล 
4. ดร.อดิศร ศิร ิ
5. ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
6. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1. ดร.นภาภรณ์ ธัญญา 
2. รศ.ดร.สบสันต์ มหานิยม 
3. ผศ.ดร.นิตยา สำเรจ็ผล 
4. ดร.อดิศร ศิร ิ
5. ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
6. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
1. ดร.นภาภรณ์ ธัญญา 
2. ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
3. ผศ.ดร.อดิศร ศิร ิ
4. ผศ.ดร.นิตยา สำเรจ็ผล 
5. รศ.ดร.สบสันต์ มหานิยม 
6. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช 

 
อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 

1. ดร.นภาภรณ์ ธัญญา 
2. ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
3. ผศ.ดร.อดิศร ศิร ิ
4. ผศ.ดร.นิตยา สำเรจ็ผล 
5. ดร.เดชกุล มทัวานุกูล 

          6. รศ.ศลิปชัย บูรณพานิช 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 
1. ดร.นภาภรณ์ ธัญญา 
2. รศ.วรญา ภูเสตวงษ์ 
3. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช 
4. อ.ดร.พัณบงกช ปาณมาลา 
5. อ.ดร.มยรุี เสอืคำราม 
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หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2561-2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2564 

1. การกำกับ
มาตรฐาน 

(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต 

(มี 2 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ N/A N/A 5 4.73 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

N/A N/A 5 4.25 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต N/A N/A 5 4.49 
3. นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 3 3.66 
4. อาจารย์ 

(มี 3 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.33 3.75 3.33 2.92 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 3.33 1.67 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 3.33 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 5 5 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

0 0 0 0 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.78 3.92 3.78 3.64 

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียน 
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

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

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

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.76 3.89 3.87 3.99 

 


