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แบบสอบถามความความคิดเห็นของบุคลากรตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

คําช้ีแจง  แบบประเมินน้ี เปนแบบประเมินความคิดเห็นของบุคลากรตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
โปรดเติมขอความในชองวางหรือขีดเครื่องหมาย    ลงใน    หนาขอความใหตรงกับสถานภาพและความคิดเห็นที่แทจริงของบุคลากร      
ซึ่งประกอบดวย 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ประเมินความคิดเห็นของบุคลากรตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในดาน

ตางๆ 9 ดาน ดังน้ี 1) ดานการรับนิสิต 2) ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต 3) ดานผลที่เกิดกับนิสิต 4) ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 
5) ดานผลที่เกิดกับอาจารย 6) ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร 7) ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน      
8) ดานการประเมินผูเรียน และ9) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของบุคลากร 
 

ระดับคะแนนการประเมินความคิดเห็นตอกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพิจารณาถึงการดําเนินการที่บงชี้ถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของหลักสูตร 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 - 1.50    ตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 - 2.50    ตองปรับปรุง 
2.51 - 3.50    พอใช 
3.51 - 4.50    มาก 
4.51 - 5.00    มากที่สุด 

 

ตอนท่ี 1  ขอมูลเบ้ืองตน 

1.  เพศ   ชาย       หญิง 

2.  ระดับการศึกษาท่ีสอน  ปริญญาตรี     ปริญญาโท      ปริญญาเอก        อ่ืนๆ......................................................... 

3.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

 3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   3.2 อาจารยประจําหลักสูตร    3.3 อาจารยผูสอน      3.4 บุคลากรสายสนับสนุน    

4. คณะท่ีบุคลากร สังกัดอยูในปจจุบัน (หลักสูตร.......................................................................................)  
   1.  คณะนิติศาสตร     6.  คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาเขต....................................................... 

  2.  คณะบริหารธุรกิจฯ                7.  คณะเทคนิคการแพทย 
  3.  คณะทันตแพทยศาสตร         8.  คณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขต............................................................ 
  4.  คณะเภสัชศาสตร     9.  คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
  5.  คณะสัตวแพทยศาสตร            10.  บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร...................................................................  

5. หนวยงานท่ีบุคลากร สังกัดอยูในปจจุบัน (สํานัก.......................................................................................)  
 
ตอนท่ี 2 ประเมินความคิดเห็นของบุคลากรตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในดานตางๆ 9 ดาน ดังน้ี 
1) ดานการรับนิสิต 2) ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต 3) ดานผลที่เกิดกับนิสิต 4) ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย  5) ดานผลที่เกิด
กับอาจารย 6) ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร 7) ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  8) ดานการประเมิน
ผูเรียน และ9) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
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1) ดานการรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต และการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช 
ตอง
ปรบั
ปรงุ 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 
    1.1.1 การกําหนดเปาหมายจํานวนรับนิสิตคํานึงความตองการของตลาดแรงงาน และ
สภาพความพรอมของอาจารยประจําที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

     

    1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่
เปดสอนและสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบัน
และหลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูที่ กําหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรูพ้ืนฐานในสาขา
ภาษาตางประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

     

    1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชใน
การคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

     

    1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพ้ืนฐานหรือประสบการณที่จําเปนตอ
การเรียนในหลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

     

    1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป 
มีความเขมงวดเพ่ือใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวน
นิสิตที่รับเขาตอผูสมัคร) 

     

    1.1.6 การกําหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวา
คุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตร ีโดยเฉพาะความสามารถดานภาษา 
ตางประเทศ และคุณสมบัติพ้ืนฐานที่นําไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

     

1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 
    1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กําหนดในประกาศรับ และมีการ
รับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนา
จนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นตํ่า เพ่ือใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสําเร็จการศึกษา 

     

    1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิต       
การอบรมใหความรูกอนเขาศึกษา 

     

    1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับชี้แจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

     

    1.2.4 การเสนอแนะ และใหคําแนะนํา เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียน
เรียน โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

     

    1.2.5 มีการแนะนําการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคําปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องตางๆ 
ในการเรียน 

     

    1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพ่ือจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต 
ไดอยางเหมาะสม 
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2. ดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการควบคุมการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต
ปริญญาตรี ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา และการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21)  

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช 
ตอง
ปรบั
ปรงุ 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

 2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
บัณฑิตศึกษา) 
    2.1.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกํากับใหจํานวนนิสิต
ตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

     

    2.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต       
    2.1.3 การแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยคํานึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพ
ของนิสิต 

     

    2.1.4 การจัดเก็บขอมูลเพ่ือการรูจักนิสิต การแลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอน
เพ่ือการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

     

    2.1.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    
ความชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

     

    2.1.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนตํ่า มีความเสี่ยงที่จะ
ออกกลางคัน หรือสําเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

     

    2.1.7 ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา      
    2.1.8 การกําหนดเวลาใหคําปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคําปรึกษา 
การทําวิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

     

2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 
    2.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุม
ทุกประเภทกิจกรรม 

     

    2.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัด
กิจกรรมที่สนองความตองการของนิสิต 

     

    2.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร      
    2.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพัน
กับความเปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

     

    2.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ICT literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

     

    2.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน      
    2.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจํากัด      
    2.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับ
การพัฒนาใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

     

    2.2.1 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในตางประเทศ 
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3. ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต (IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ     
ขอรองเรียนของนิสิต)  

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช 
ตอง
ปรบั
ปรงุ 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

 3.1 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 
(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 
    3.1.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร      
    3.1.2 มีอัตราการสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร      
    3.1.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต      
    3.1.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

     

    3.1.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง      
    3.1.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน      
    3.1.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน      
    3.1.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน      
    3.1.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน      
    3.1.10 ผลการจัดการขอรองเรียน      
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4. ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร    
ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย)  

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช 
ตอง

ปรบัปรุง 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

4.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) 
(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริม 
และพัฒนาอาจารย) 
    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูร      
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ       
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยู เดิมอยางตอเน่ือง เพ่ือใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง 
อาจารยในหลักสูตรสามารถสงเสริมการทํางานตามความชํานาญของแตละคนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

    4.1.4 อาจารยประจําหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และประสบการณ 
ในจํานวนที่ไมตํ่ากวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

     

4.2 ระบบการบริหารอาจารย 
(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริม 
และพัฒนาอาจารย) 
    4.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตําแหนงทาง
วิชาการ ตามเปาหมายที่กําหนด 

     

    4.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผน
ระยะยาวดานอัตรากําลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมี
แผนการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ 
(คณะกรรมการประจําคณะ)   

     

    4.2.3 ระบบและกลไกบริหารกําลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพ
ใหคงอยู กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควร
ประกอบดวย  แผนอัตรากําลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธํารงรักษา แผนการ
หาตําแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

     

    4.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
กําหนด  สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทน
ขอจํากัดอยางเปนระบบ 

     

    4.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   
ขาดแคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพ่ือใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   
ความเสี่ยง ดานจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

     

    4.2.6 การกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน      
    4.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ      

    4.2.8 ระบบการกําหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน      

    4.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร      

    4.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน      

    4.2.11 ระบบการยกยองและธํารงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ      
4.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริม 
และพัฒนาอาจารย) 

    4.3.1 การใหโอกาสอาจารยทกุคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง      

    4.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  
มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

     

    4.3.3 การควบคุม กํากับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ      
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช 
ตอง

ปรบัปรุง 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

อยางตอเน่ือง 
    4.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร      
    4.3.5 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานิสิตของอาจารย      
    4.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

     

    4.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

     

    4.3.8 ใหความสําคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมี คุณสมบัติที่สูงกวา
กําลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบั ติของอาจารยที่ ต องเนนทักษะ
ความสามารถดานการวิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

     

 
 
 
5. ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย (IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจ
ของอาจารย)  

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช 
ตอง
ปรบั
ปรงุ 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

5.1 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย) 
    5.1.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร      
    5.1.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร      
    5.1.3 จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร      
    5.1.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
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6) ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร  และการปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช 
ตอง
ปรบั
ปรงุ 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

6.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร  
(IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 
    6.1.1 หลักสูตรมีการกําหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการ
พัฒนาความรู ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

     

    6.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปด
วิชาใหมใหนิสิตไดเรียน 

     

    6.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทาง
วิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต 

     

    6.1.4 คําอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต และมีเน้ือหาที่
ครบคลุมกวางขวางครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความ
ตอเน่ืองเชื่อมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

     

    6.1.5 เน้ือหาที่กําหนดในรายวิชาไมมีความซ้ําซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

     

    6.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กําหนดในรายวิชาและหลักสูตร      
    6.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวน      
    6.1.8 การเปดรายวิชามีลําดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพ้ืนฐานความรูในการเรียน
วิชาตอยอด 

     

    6.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรเพ่ือใหนิสิตสําเร็จไดทันตามเวลาที่
กําหนดในหลักสูตร 

     

    6.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน 

     

    6.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษา
ปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

     

ปริญญาตรี (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
    6.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของ
สาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหง
การดํารงชีวิต 

     

    6.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสําคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการ
เรียนในเน้ือหาสาระที่กําหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

     

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
    6.1.14 เน้ือหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวของที่มีความที่ซับซอน มีจุดเนน      
    6.1.15 การควบคุมกํากับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/
สนองความตองการของสังคม 

     

    6.1.16 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร 
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร 

     

    6.1.17 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรู
ใหมมากกวาระดับปริญญาโท 
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7) ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกําหนดผูสอน/ การกํากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรูมคอ.3 และ มคอ.4/  จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม/ การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร/ การแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ท่ีมีความเช่ียวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ/ การชวยเหลือ กํากับ ติดตามใน
การทําวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา) 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช 
ตอง
ปรบั
ปรงุ 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

7.1 ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกําหนดผูสอน/ ฯลฯ) 
    7.1.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชํานาญในเน้ือหาวิชาที่
สอน (คํานึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทํางาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

     

    7.1.2 หลักสูตรกําหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชํานาญหลากหลาย เพ่ือใหมี
โอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแต
ละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

     

    7.1.3 มีการกํากับมาตรฐานการทําประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยให
ทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมนิผลเหมาะสม 

     

    7.1.4 การกํากับใหอาจารยทุกคนตองมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 
ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกํากับใหดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

     

    7.1.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจาก
อาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/
อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน 

     

    7.1.6 หากมีการกําหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคําแนะนํา และ
การปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

     

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
    7.1.7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็ม เวลาในปริมาณที่ เพีย งพอ มีคุณสมบั ติด านความรู 
ประสบการณ เวลาในการใหคําปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

     

    7.1.8 การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คํานึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่
ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเชี่ยวชาญในหัวขอ
วิจัยที่จะควบคุมการทําวิทยานิพนธของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

     

    7.1.9 มีการควบคุมกํากับจํานวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑ      
    7.1.10 มีการกํากับใหอาจารยพิเศษทีม่าทําหนาที่อาจารยที่ปรกึษามีการผลิตผลงานวิชาการ
อยางตอเน่ือง 

     

7.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน 
(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกําหนดผูสอน/ ฯลฯ) 
    7.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน      
    7.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต      
    7.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

     

    7.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพ้ืนฐานที่
จําเปนตองมีกอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

     

    7.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพ่ือเพ่ิมประสบการณการ
เรียนรู/การทํางาน/การประกอบอาชีพ 

     

    7.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่ เอ้ือตอการทํางาน (ความรับผิดชอบ 
ทักษะการสื่อสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลาย
ชองทาง เชน การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

     

    7.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทํางาน/การประกอบอาชพี (กลไกการชวยเหลือดานการ
หางานทํา/การเผยแพรผลงาน) 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช 
ตอง
ปรบั
ปรงุ 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

    7.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 

     

    7.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ      
    7.2.10 การสงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจํานวนอาจารยที่มี
การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน) 

     

    7.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

     

    7.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารย
ในสาขา/หลักสูตร 

     

    7.2.13 การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต      
ปริญญาตรี )ประเด็นเพ่ิมเติม(  
    7.2.14 การนํากระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

     

    7.2.15 การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต       
    7.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอน
และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

     

    7.2.17 การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิต
สนใน (ถามี) 

     

    7.2.18 ระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําโครงงาน (senior project) ของอาจารยที่
ปรึกษา (ถามี) 

     

    7.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      
    7.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีสวน
รวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

     

บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพ่ิมเติม(  
    7.2.21 การสงเสริมใหอาจารยใช วิธีการสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 
โดยเฉพาะการสอนที่เนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

     

    7.2.22 มีระบบกํากับการทํางานของอาจารยผูสอนที่ เอ้ือประโยชนตอนิสิตเต็มที่ ใหความ 
สําคัญกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคําปรึกษาแกนิสิตตามจรรยาบรรณของ
อาจารย 

     

    7.2.23 มีระบบการกํากับติดตามความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนิสิต 
เพ่ือใหนิสิตสําเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด 

     

    7.2.24 หัวของานวิจัยของนิสิตสอดคลองหรือสัมพันธกับความเชี่ยวชาญของอาจารยที่ปรึกษา      
    7.2.25 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธของนิสิตแตละคนอยาง
นอยหน่ึงครั้งตอภาคการศึกษา 

     

    7.2.26 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เก่ียวของและนิสิตสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก      
    7.2.27 มีการใหความรูและระดับชั้นความสําคัญในการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการตามฐานขอมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

     

    7.2.28 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปญหาของ
วารสารที่ไมมีคุณภาพ 

     

    7.2.29 การชี้แนะแหลงทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธและสงเสริมใหนิสิตจัดทําขอเสนอ
โครงการที่มีโอกาสไดรับทุนสนับสนุน 

     

    7.2.30 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
ตางประเทศ 
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8) ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ/ การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต/ การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และการประเมินวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา) 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช 
ตอง
ปรบั
ปรงุ 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

8.1 ดานการประเมินผูเรียน 
(IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 
    8.1.1 การกําหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม      
    8.1.2 นํ้าหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

     

    8.1.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การ
สังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

     

    8.1.4 การกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

     

    8.1.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมิน
คุณภาพนิสิต (มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลัง
ขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมนิสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมิน
สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทํางาน) 

     

    8.1.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน      
    8.1.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรด
ชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันต้ังแตแรก  มีขอมูลหลักฐาน
หรือที่ม าของคะแนนที่ ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอน
ความสามารถทีแ่ทจรงิของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

     

    8.1.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF      
    8.1.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

     

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
    8.1.10 การกําหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการ
สอบปองกัน ชัดเจน 

     

    8.1.11 ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของ
วิทยานิพนธ สารนิพนธได 

     

    8.1.12 วิทยานิพนธที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมยั 
มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพรใน
รูปแบบ/วารสารซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ. 
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9) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวม
ของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการ
เรียนการสอน และกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู) 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก พอใช 
ตอง
ปรบั
ปรงุ 

ตอง
ปรับปรุง
เรงดวน 

9.1 ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดําเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 
    9.1.1 ระบบการดําเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจํา
หลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

     

    9.1.2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน      
    9.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู 

     

    9.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย)      
    9.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ)      
    9.1.6 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอ
และทันสมัย 

     

    9.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพ่ือการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย      
    9.1.8 การจัดพ้ืนที/่สถานที่สําหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปลี่ยนสนทนาหรือ
ทํางานรวมกัน 

     

    9.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง      
    9.1.10 สําหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ 
อาจารยและนิสิตสามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด 

     

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม) 
    9.1.11 ทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการสืบคนและการเรยีนรูตองมีมากกวาขอกําหนดที่พึงมีของหลักสูตรปรญิญาตรี 
เชน ฐานสืบคนงานวิจัยระดับนานาชาติ เปนตน 

     

    9.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณใหนิสิตเพ่ือทําวิจัย      
    9.1.13 มีหองทํางานวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) เพ่ือใหนิสิตเขาใชไดสะดวกในการทําวิจัย      
    9.1.14 มีอุปกรณและเครื่องมือพ้ืนฐานที่จําเปนและเหมาะสมในการทําวิจัย      

 
 
 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของบุคลากร 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

มหาวิทยาลยัเวสเทริน  
ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบประเมินผลครั้งน้ี 


