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คำนำ 
 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื ่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดนี ้ คณะผู ประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร    
เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว   
จึงนำเสนอรายงานน้ีตอคณะเภสชัศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และ
ผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
     คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน   

     1) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง  (ประธานกรรมการ) 
  2) ดร.นีรนุช เน่ืองวัง  (กรรมการ) 

     3) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ   (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คำนำ   
สารบญั   
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2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซึ่งดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัชรพล  
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   
ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ 
รวมท้ังสิ้น 12 คณะวิชา คณะเภสัชศาสตรขึ้นในป พ.ศ. 2560 และไดเปดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ใหมีการเรียนการ
สอนมาตั้งแตป 2561 โดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดมีมติเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) ในการประชุมเม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2560 และสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบ ในการประชุม
คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2561  และรับนิสิตตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนมา และมีจำนวนอาจารยประจำ
หลักสูตรประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 1 คน   วุฒิปริญญาเอก 1 คน และวุฒิ
ปริญญาเอกดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 1 คน วุฒิปริญญาโทดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 3 คน วุฒิปริญญาเอก
ดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 1 คน ท้ังน้ีคณะมีนิสิตรวมท้ังสิ้น จำนวน 40 คน และปการศึกษา 2563 ยงัไมมีนิสิตสำเร็จ
การศึกษา 

ปณิธาน คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงม่ันท่ีจะผลิตเภสัชกรท่ีมีความเปนเลิศในวิชาชีพทางเภสัช
ศาสตร และถึงพรอมซ่ึงคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เปนขุมพลังแหงปญญาของชุมชนและสังคม 

วิสัยทัศน คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาทางเภสัชศาสตรชั้นนำระดับสากลท่ีมี
ความเปนเลิศทางดานวิชาการ ใหบริการทางเภสัชกรรม และดำรงไวซ่ึงความเปนไทย 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - เปน
ปญญาชน, Development – พัฒนาตนด,ี Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั ้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –  ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2563 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผาน ผาน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 N/A N/A N/A 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทำหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 N/A N/A N/A 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต N/A N/A 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 2 2 2 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 2.67 2.67 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+5+0/3=3.33 3.33 3.33 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
3/7x100=42.85 
42.85/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
5/7x100=71.42 
71.42/60x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
0/7x100=0 
0/20x5=0 

0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.11 3.11 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.50 3.50 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 3 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.12 3.12 
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หลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา2563 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนอาจารยที่มีคุณวุฒิป.เอก และมีตำแหนงทางวิชาการเปนสวนใหญ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
-  

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 

องคปะกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักส ูตรควรมีการประสานความรวมมือกับฝ ายประสัมพันธของมหาวิทยาลัยเพื ่อใหการ

ประชาสัมพันธของหลักสูตรเขาถึงกลุมเปาหมายและไดจำนวนนิสิตตามแผนที่วางไว 

2. โครงการตามแผนการพัฒนานิสิตตองมีเปาหมายและผลลัพธที่ชัดเจนตามการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

และตามอัตลักษณของหลักสูตร 

 
องคปะกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรกำกับติดตามใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานไดตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ TCI 

กลุม  

1 หรือ ฐานขอมูลระดับนานาชาติมากข้ึน 
 
องคปะกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรวางแผนในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติที่เปนผลจากการระบาดโรคโควิด 19 เพื่อใหได

ผลลัพธการเรียนรูตามที่หลักสูตรกำหนด 
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องคปะกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  จัดเตรียมอุปกรณที่เกี่ยวของการเรียนการสอน  ใหเพียงพอตอความตองการของนิสิตอยางตอเน่ือง 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2563 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
องค 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
2. ดร.นีรนุช เน่ืองวัง 
3. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 
 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือ
เผยแพร 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4 อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

5 หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู (มี 
1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2563 

ณ หองประชุม เภสัชศาสตรบัณฑติ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วชัรพล 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 

ขอมูลนิสิต 

การศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ี
เร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละ 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
2561 9 9 9 
2562  10 9 
2563   22 
รวม 9 18 40 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
จำนวนนิสิต

ท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ียังไม
สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อัตราการ

คงอยู 
2561 2562 2563 

2561 10 - - - - 9 - 90 
2562 10 - - - - 9 - 90 
2563 23 - - - - 22 - 95.7 
รวม 43 - - - - 40 - 90.7 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2562 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวนคน
ท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1   (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม N/A N/A N/A 

  (2)ดานความรู N/A N/A N/A 

  (3)ดานทักษะทางปญญา N/A N/A N/A 

  (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล N/A N/A N/A 

  (5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ N/A N/A N/A 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) N/A N/A N/A 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) N/A N/A N/A 
2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) N/A 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(คน) 

N/A 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ 20) N/A 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด N/A N/A 

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ N/A N/A 

จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

N/A N/A 

- ตรงสาขาทีเ่รียน N/A N/A 

- ไมตรงสาขาที่เรียน N/A N/A 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ N/A N/A 

จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา N/A N/A 

จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ N/A N/A 

จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท N/A N/A 

จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร N/A N/A 

รายไดเฉลี่ยของนิสิตสำเร็จการศึกษา (จำนวนเงิน) N/A N/A 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป N/A N/A 
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หมวดที่ 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิต ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพ
ความพรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

N/A 3.42 3.47 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปด
สอนและสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและ
หลักสูตร ผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรูพื้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

N/A 3.34 3.32 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

N/A 3.60 3.32 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

N/A 3.34 3.15 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มี
ความเขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนิสิตที่
รับเขาตอผูสมัคร) 

N/A N/A 3.60 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวา
คุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา 
ตางประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

N/A N/A N/A 

รวมผลการประเมิน N/A 3.42 3.60 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการรับนิสติ ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

N/A N/A 3.79 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเรียนรู ที ่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรู พื ้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

N/A N/A 3.67 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

N/A N/A 3.86 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

N/A N/A 3.69 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความ
เขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนิสิตที่รับเขาตอ
ผูสมัคร) 

N/A N/A 3.77 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหส ูงกวา
คุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา 
ตางประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

N/A N/A 3.77 

รวมผลการประเมิน N/A N/A 3.76 

  
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการ
รับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

N/A N/A 3.60 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรม
ใหความรูกอนเขาศึกษา 

N/A N/A 3.67 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

N/A N/A 3.79 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

N/A N/A 3.72 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ 
ในการเรียน 

N/A N/A 3.77 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

N/A N/A 3.74 

รวมผลการประเมิน N/A N/A 3.71 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการ
รับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

N/A 3.29 3.32 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรม
ใหความรูกอนเขาศึกษา 

N/A 3.71 3.81 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

N/A 3.71 3.95 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

N/A 3.64 3.81 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ 
ในการเรียน 

N/A 3.71 3.67 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2563 18 
 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

N/A 3.44 3.39 

รวมผลการประเมิน N/A 3.58 3.66 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย/นิสิตตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษา ปการศึกษา 2563  ดานการรับนิสิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

N/A N/A 3.42 N/A 3.60 3.76 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษา) 

N/A N/A 3.58 N/A 3.66 3.71 

ภาพรวมผลการประเมิน N/A N/A 3.50 N/A 3.63 3.74 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย/นิสิต ในเรื่องความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิต
และกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.63 คะแนน โดยมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 
‘นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร  มี
คุณสมบัติข้ันตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนในหลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอม
ดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ’ คือคาเฉลี่ยเทากับ 3.15 คะแนน 

ความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาที่ไดมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.74 คะแนน โดยมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ‘ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่
กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือ
ไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นตำ่ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา’ คือ
คาเฉลี่ยเทากับ 3.60 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาพิจารณาและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องคุณสมบัติของผูที่จะสมัคร
เขาเรียนในหลักสูตร และนำผลการประเมินมาพิจารณาในเรื่อง กระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. ใหคงมีการกำหนดคุณสมบัติผูที่จะเขาศึกษาเชนเดิม 
2. ใหคงมีกิจกรรมเรียนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานเชนเดิม 
3. ใหคงมีกิจกรรมการปฐมนิเทศ แนะนำ ใหคำปรึกษาเรื่องการลงทะเบียน การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย เชนเดิม 

ทั้งน้ีสามารถพัฒนาการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในประเด็น ความพรอมที่จะเรียน
ไดดีข้ึน โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. นิสิตรหัส 63 มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น จากกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขา
ศึกษาที่ดำเนินการมา 
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ตัวบงชี้ 3.2   การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นิสิต ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา N/A N/A 3.80 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

N/A N/A 3.60 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ N/A N/A 3.60 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยให
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

N/A N/A 3.60 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณอ่ืนๆ 
แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

N/A N/A 3.80 

รวมผลการประเมิน N/A N/A 3.68 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต 
ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 3.74 3.82 3.94 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 3.82 3.74 3.87 
    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 3.55 3.82 3.77 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยให
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 3.74 3.91 3.96 
    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณอ่ืนๆ 
แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 3.74 3.74 4.11 

รวมผลการประเมิน 3.72 3.81 3.93 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการในระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรี 
ปการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

N/A 3.86 3.73 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  N/A 3.86 3.79 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต N/A 3.56 3.73 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

N/A 3.64 3.53 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที ่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    ความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

N/A 3.78 3.79 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศกึษาชา ฯลฯ) 

N/A 3.71 3.66 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา N/A 3.86 3.86 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

N/A 3.78 3.66 

รวมผลการประเมิน N/A 3.76 3.89 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการในระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี  
ปการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

N/A N/A 3.81 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  N/A N/A 3.91 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต N/A N/A 3.81 
    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

N/A N/A 3.96 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที ่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    ความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

N/A N/A 3.93 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

N/A N/A 3.86 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา N/A N/A 3.91 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

N/A N/A 3.74 

รวมผลการประเมิน N/A N/A 3.87 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2563 
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพฒันานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม N/A 3.36 3.25 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพฒันานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

N/A 3.56 3.74 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร N/A 3.64 3.53 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

N/A 3.56 3.46 

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

N/A 3.46 3.53 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน N/A 3.52 3.53 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด N/A 3.38 3.38 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

N/A N/A N/A 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

N/A 2.96 2.91 

รวมผลการประเมิน N/A 3.43 3.42 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2563 
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพฒันานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม N/A N/A 3.41 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

N/A N/A 3.48 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร N/A N/A 3.51 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

N/A N/A 3.58 

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

N/A N/A 3.72 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน N/A N/A 3.60 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด N/A N/A 3.53 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

N/A N/A 3.53 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

N/A N/A 3.58 

รวมผลการประเมิน N/A N/A 3.55 
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ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและดานการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 
อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต อาจารย นิสิต 

3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี
และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระบัณฑิตศึกษา) 

N/A N/A 3.76 N/A 3.89 3.87 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

N/A N/A 3.43 N/A 3.42 3.55 

ภาพรวมผลการประเมิน N/A N/A 3.60 N/A 3.66 3.71 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย/นิสิต ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ‘อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการ
ใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร’ คาเฉลี่ยเทากับ  3.96 
คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ‘การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี 
Visiting Professors ที ่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปลี ่ยนเรียนรู ใน
ตางประเทศ’  คาเฉลี่ยเทากับ 2.91 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย/นิสิตในเรื่องกระบวนระบบอาจารยที่ปรกึษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพฒันา
นิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 คะแนน และ 3.87 คะแนน โดยอาจารยและนิสิตตามลำดับ โดยมีคาเฉลี่ยต่ำสุดใน
เรื่อง ‘การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผล
การเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน)’ คาเฉลี่ยเทากับ  3.53 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องการ ระบบอาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต และ การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และนำผลการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงเรือ่ง เพิ่มแหลงเรียนรู สรางทัศนคติในการเรียนรูตลอดชีวิต สรางทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง โดย
มีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ใหคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
2. ใหนิสิตใชความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการทำงาน 
3. ใหนิสิตเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นการเรียนรู จาก
หลากหลายแหลง และสามารถเรียนรูไดทุกที่ทุกเวลา โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. นิสิตเขาถึงแหลงขอมลูทีห่ลากหลายโดยเฉพาะโดยการผาน internet 
2. นิสิตทำงานมอบหมายไดจากทกุที่ ทุกเวลา 
3. นิสิตมีทักษะในการนำเสนองานจากงานมอบหมายที่ไดคนความาอยางมีคุณภาพ 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ปการศึกษา 2563 มีผลที่เกิดกับนักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับ 
1. ตารางขอมูลนิสิตแตละปการศึกษา 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ี
เร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละป
การศึกษา 

2561 2562 2563 
2561 10 9 9 
2562  10 9 
2563   22 
รวม 10 19 40 

2.  อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 
ปการศึกษาท่ีรับเขา จำนวนนิสิตตนปการศึกษา จำนวนนิสิตส้ินสุดปการศึกษา อตัราการคงอยู (รอยละ) จำนวนท่ีหายไป 

2561 10 9 90% 10% 

2562 10 9 90% 10% 

2563 23 22 95.65 4.35% 
รวม     

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจรยตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง N/A N/A 3.30 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน N/A N/A 3.40 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน N/A N/A 3.40 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน N/A N/A 3.40 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน N/A N/A 3.40 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน N/A N/A 3.40 

รวมผลการประเมิน N/A N/A 3.38 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 3.30 3.55 3.36 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 3.00 3.38 3.31 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 3.20 3.38 3.28 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 3.20 3.38 3.20 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 3.00 3.46 3.11 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 2.90 3.46 3.18 

รวมผลการประเมิน 3.10 3.43 3.24 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2563   
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร N/A 3.12 3.73 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร N/A N/A N/A 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต N/A 3.38 3.53 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

N/A 2.94 3.25 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง N/A 3.46 3.53 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน N/A 3.46 3.60 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน N/A 3.38 3.60 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน N/A 3.29 3.53 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน N/A 3.46 3.53 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน N/A 3.38 3.53 

รวมผลการประเมิน N/A 3.32 3.53 

    ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล
การจัดการขอรองเรียนของนิสิต ปการศึกษา 2563   
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร N/A N/A 3.27 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร N/A N/A 3.62 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต N/A N/A 3.60 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

N/A N/A 3.72 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง N/A N/A 3.43 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน N/A N/A 3.43 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน N/A N/A 3.36 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน N/A N/A 3.51 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน N/A N/A 3.53 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน N/A N/A 3.51 

รวมผลการประเมิน N/A N/A 3.50 
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย/นิสิต ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องอัตราการคงอยูของนิสิตใน
หลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ 3.73 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องวิธีการจัดการขอรองเรยีน คาเฉลี่ยเทากับ 3.11 
คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย/นิสิต ในเรื่องกระบวนการการคงอยู การสำเรจ็การศึกษา ความ
พึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่ไดมีคาเฉลีย่เทากับ 3.53 คะแนน โดยมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่ง 
‘นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิต
และเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง’ โดยมคีาเฉลี่ยเทากับ 3.25 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องความพงึพอใจของนิสิตตอ
กระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพงึพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต โดยนำผลการประเมิน
มาใชในการเตรียมการเรือ่ง การสำเรจ็การศึกษาของบัณฑิต และสรางความพึงพอใจและผลการจดัการขอรองเรียน
ของนิสิต  โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ดำเนินการเตรียมความพรอมเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมใหแกนิสิต เชน จัดใหมีวิชา
ประมวลความรูพื้นฐาน 1 และ 2  
2. ดำเนินการใหนิสิตจัดต้ังสโมสรนิสิตเภสัชศาสตร เพื่อใหนิสิตมีองคกรนิสิตในการดูแลการดำเนินกจิกรรม
นิสิตและสรางความพึงพอใจใหแกนิสิต 
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หมวดท่ี 4 อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563  
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร N/A 3.68 3.53 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  N/A 3.68 3.53 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยใน
หลักสูตรสามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

N/A 3.60 3.27 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ใน
จำนวนที่ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

N/A 3.49 3.90 

รวมผลการประเมิน N/A 3.62 3.66 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563 
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

N/A 3.28 3.38 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

N/A 3.34 3.23 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคง
อยูกับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

N/A 3.36 3.08 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

N/A 3.44 3.45 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   ขาด
แคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความเส่ียง ดาน
จรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

N/A 3.36 3.38 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน N/A 3.64 3.53 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ N/A 3.71 3.67 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน N/A 3.55 3.53 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร N/A 3.68 3.60 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน N/A 3.20 3.45 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ N/A 3.36 3.39 

รวมผลการประเมิน N/A 3.45 3.46 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2563 
ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการ
รับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง N/A 3.76 3.68 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

N/A 3.36 3.23 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ
อยางตอเน่ือง 

N/A 3.44 3.38 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร N/A 3.36 3.38 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย N/A 3.28 3.23 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

N/A 3.44 3.60 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

N/A 3.44 3.53 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตร ี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการ
วิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

N/A 3.52 3.53 

รวมผลการประเมิน N/A 3.45 3.46 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนง
ทางวิชาการ ตามเปาหมายที่กำหนด 

N/A 3.28 3.38 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการ
วางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ตองมีแผนการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีม
บริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

N/A 3.34 3.23 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบ 
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มี
ศักยภาพใหคงอยู กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหาร
หลักสูตรควรประกอบดวย  แผนอัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผน
ธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตาม
บริบท 

N/A 3.36 3.08 

    4.1.2.4 ในกรณีที ่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรกำหนด  สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

N/A 3.44 3.45 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี ่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมี
อาจารย   ขาดแคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมี
แผนบริหาร   ความเส่ียง ดานจรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลนิสิต 

N/A 3.36 3.38 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยาง
ชัดเจน 

N/A 3.64 3.53 

    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ 

N/A 3.71 3.67 

    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 

N/A 3.55 3.53 

    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร N/A 3.68 3.60 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน N/A 3.20 3.45 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ N/A 3.36 3.39 

รวมผลการประเมิน N/A 3.45 3.46 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยาง
ตอเน่ือง 

- 3.76 3.68 

    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตาม
มาตรฐานและ  มีศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

- 3.36 3.23 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทาง
วิชาการอยางตอเน่ือง 

- 3.44 3.38 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั ้งในและระหวาง
หลักสูตร 

- 3.36 3.38 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย - 3.28 3.23 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

- 3.44 3.60 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที ่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอด
ประสบการณสูอาจารยในสาขา/หลักสูตร 

- 3.44 3.53 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูง
กวากำลังคนในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะ
ความสามารถดานการวิจัยนอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

- 3.52 3.53 

รวมผลการประเมิน - 3.45 3.46 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2563 
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 2563 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารยใหม) 

N/A 3.45 
 

3.46 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย N/A 3.45 3.46 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย N/A 3.45 3.45 

ภาพรวมผลการประเมิน N/A 3.45 3.46 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องการใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนา
ตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง โดยคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 
‘ระบบและกลไกบริหารกำลงัคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคงอยูกับสถาบัน  ลดอัตรา
การลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผนอัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับ
อาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลาไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตามบริบท’ โดย
คาเฉลี่ยเทากับ 3.08 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพฒันา
อาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.44 คะแนน โดยมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่ง การจัดสรรงบประมาณในการพฒันา
ศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มีศักยภาพทีสู่งข้ึนเพือ่สงผลตอคุณภาพของบัณฑิต โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.23 คะแนน 

หลักสูตรจะนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ระบบการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารย โดยจะมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพฒันาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
2. จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สงูข้ึน 
3. ควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,

ดานระบบการบริหารอาจารย และดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในประเด็นผูรับผิดชอบหลักสูตร/
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อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย โดยมีผลการ
ดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. อาจารยไดยายมาสำนักงานใหมที่มีความพรอมในเรื่องสถานที่ทำงาน ความพรอมของ internet มากข้ึน 
2. ไดอาจารยประจำหลกัสูตรเพิม่มากข้ึน  
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ตัวบงชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนำเขา 

ในปการศึกษา 2563 มีอาจารยประจำหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 7  คน มีวุฒิปริญญาโทจำนวน 4 
คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 คน  ดำรงตำแหนงทางวิชาการรองศาสตราจารย จำนวน 4 คน และ ดำรงตำแหนง
ทางวิชาการผูชวยศาสตราจารย จำนวน 1 คน  
(ตัวบงชี้ 4.2.1) รอยละอาจารยท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก  (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

จำนวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
อาจารยวุฒปิรญิญาตร ี คน - 
อาจารยวุฒปิรญิญาโท คน 4 
อาจารยวุฒปิรญิญาเอก คน 3 
รวมจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาตอ) คน 7 
รอยละอาจารยประจำที่มีวุฒปิรญิญาตร ี รอยละ 0% 
รอยละอาจารยประจำที่มีวุฒปิรญิญาโท รอยละ 57.14% 
รอยละอาจารยประจำที่มีวุฒปิรญิญาเอก รอยละ 42.85% 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

 = 
3 

X 100 = 42.85 
7 

 
2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

   

คะแนนที่ได = 
42.85 

X 5 = 5 
20 

  คะแนนที่ได = 5 

 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

5 บรรลุเปาหมาย √ 5 5 
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ตัวบงชี้ 4.2.2) รอยละอาจารยท่ีมีตำแหนงทางวิชาการ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

จำนวนอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษา หนวยวัด 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ศาสตราจารย คน - 
รองศาสตราจารย คน 4 
ผูชวยศาสตราจารย  คน 1 
อาจารยที่ไมมีตำแหนงทางวิชาการ คน 2 
รวมจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาตอ) รอยละ 7 
รวมอาจารยประจำที่มีตำแหนงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) รอยละ 5/7 
รอยละอาจารยประจำที่มีตำแหนงวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  รอยละ 71.43 % 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณรอยละของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
5 

X 100 = 71.43 
7 

 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได = 
คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 
71.43 

X 5 = 5 
60 

     คะแนนที่ได =  5 
 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

5 บรรลุเปาหมาย √ 5 5 
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(ตัวบงชี้ 4.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0.20 - - 
1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0.20 - - 
2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ 0.40 - - 
2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40 - - 
2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 
- - 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในประกาศของ ก.พ.อ.แตสถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.40 
- - 

2.5 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 0.60 - - 
3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 0.60 - - 
4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.80 
- - 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัตแิละจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให กพอ./
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

0.80 
- - 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 0.80 - - 
4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 1 0.80 - - 
5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 
- - 

5.2 บทความวิชาการที ่ต ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฏในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 
- - 

5.3 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
5.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานการประเมินตำแหนงทางวิชาการแลว 1.00 - - 
5.5 ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดำเนินการ 1.00 - - 
5.6 ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 1.00 - - 
5.7 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตำแหนงทางวิชาการแลว 1.00 - - 
5.8 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตำแหนงทาง
วิชาการแตไมไดนำมาขอรับการประเมินตำแหนงทางวิชาการ 

1.00 
- - 

6. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online 

0.20 
- - 

7. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - - 
8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 - - 
9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 - - 
10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ระดับปริญญาตร ี
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 7 คน 
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด  

จำนวนผลงานสรางสรรคทั้งหมด - 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร - 

ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร - 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร - 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร - 
คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร - 

คารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร - 

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีตีพิมพเผยแพร  

ท่ี ชื่อผูวิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
แหลงท่ีเผยแพร

ผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ
เผยแพร 

คา
น้ำหนัก 

1      

2      

3      

 
สูตรการคำนวณ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
1. คำนวณคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

= 
ผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
0 

X 100 = 0 
7 

2. แปลงคารอยละที่คำนวณไดในขอที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 
รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการทีก่ำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได = 
0 

X 5 = 0 
20 

 
การบรรลเุปาหมายและการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปาหมาย 
(√บรรลุเปาหมาย , 
xไมบรรลุเปาหมาย) 

คะแนน เปาหมายปถัดไป 

1 ยังไมมีผลงานดานน้ี x 0 1 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2563) 
1 รศ.ภญ.วรรณดี  แตโสตถกุิล รศ.ภญ.วรรณดี  แตโสตถกุิล 

2 อ.ภก.ธวัชชัย  เหลืองโสภาพรรรณ อ.ภก.ธวัชชัย  เหลืองโสภาพรรรณ 

3 อ.ดร.ภญ. ฐิติณัชช  เด็ดแกว อ.ดร.ภญ. ฐิติณัชช  เด็ดแกว 

4 รศ.ดร.ภก.วิวรรธน อัครวิเชียร รศ.ดร.ภก.วิวรรธน อัครวิเชียร 

5 รศ.ภญ.วัชรี  เนติสิงหะ รศ.ภญ.วัชรี  เนติสิงหะ 

6 ผศ.ดร.ภก.ธวัช  แตโสตถิกุล ผศ.ดร.ภก.ธวัช  แตโสตถิกุล 

7 รศ.ภญ.ดวงพร  เหล่ียวไชยพันธุ รศ.ภญ.ดวงพร  เหล่ียวไชยพันธุ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2563  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2561 2562 2563 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความ
พรอม และสำเร็จการศึกษา 

N/A 3.02 3.33 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร N/A 3.20 3.54 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

N/A 3.36 3.54 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม N/A 3.11 3.41 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

N/A 3.52 3.66 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร N/A 3.52 3.54 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร N/A 3.38 3.46 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

N/A 3.44 3.67 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

N/A 3.46 3.53 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ N/A 3.29 3.46 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน N/A 3.36 3.60 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

N/A 3.44 3.60 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร N/A 3.02 3.32 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา N/A 3.29 3.60 

รวมผลการประเมิน N/A 3.31 3.52 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2563  
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร N/A 3.64 3.66 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร N/A 3.64 3.47 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร N/A 3.27 3.41 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

N/A 3.64 3.73 

รวมผลการประเมิน N/A 3.55 3.57 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี ่ยเทากับ 3.57 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร  โดยคาเฉลี่ย
เทากับ  3.32 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การเพิ่มจำนวนอาจารยให
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง การ
เตรียมจัดหาวัสดุ อุปกรณ และเครื่องมือวิทยาศาสตรที่จะใชสำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังน้ี 

1. ปรึกษากับผูบรหิารเพื่อเพิ่มอัตรากำลงัใหกบัคณะเภสัชศาสตร 
2. ติดตอชักชวนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ใหมาเปนอาจารยคณะเภสัชศาสตร 
3. จัดทำสเปกครุภัณฑ และเครือ่งมอืวิทยาศาสตรเพื่อเตรียมการสำหรับการปฏิบัติการของนิสิตในป
การศึกษา 2563 
4. สบืราคาและเสนอมหาวิทยาลัยจัดซื้อ ครุภัณฑ และเครื่องมือวิทยาศาสตรทีจ่ะใชสำหรับการปฏิบัติการ

ของนิสิตในปการศึกษา 2563 
5. ประสานกับผูบริหารมหาวิทยาลัยในการปรับหองในอาคารของมหาวิทยาลัยใหเปนหองปฏิบัติการของ

วิชาในหลักสูตร 
6. พัฒนารานยาของมหาวิทยาลัยเวสเทรินที่เปดใหบรกิารต้ังแต มกราคม 2562 ใหเปนแหลงฝก

ปฏิบัติงานนิสิต 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ปการศึกษา 2563 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบ
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู 
ทักษะผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

N/A 3.78 3.73 

    5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมให
นิสิตไดเรียน 

N/A 3.71 3.54 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและ
ความตองการของผูใชบัณฑิต 

N/A 3.71 3.60 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุม
กวางขวางครบถวนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเนื ่องเชื่อมโยง 
สัมพันธกันระหวางวิชา และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

N/A 3.71 3.73 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับ
ระดบัการศึกษาของหลักสูตร 

N/A 3.71 3.66 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร N/A 3.44 3.53 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน N/A 3.52 3.66 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด N/A 3.56 3.66 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดใน
หลักสูตร 

N/A 3.71 3.86 

    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน N/A 3.42 3.53 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ
การศึกษาทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

N/A 3.68 3.66 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน 
วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต 

N/A 3.71 3.79 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเนื้อหา
สาระที่กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

N/A 3.44 3.75 

รวมผลการประเมิน N/A 3.62 3.67 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลกัสูตร และการ
ปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.67 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ผลลัพธการเรยีนรูของผูเรยีนตรงกบัผลลัพธการเรยีนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลกัสูตร โดย
คาเฉลี่ยเทากับ 3.53 คะแนน 

หลักสูตรจะไดนำผลการประเมินที่ไดมาปรบัปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรือ่ง การเปดรายวิชามี
ลำดับกอนหลังทีเ่หมาะสม เอื้อใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. อาจารยรวมกันพจิารณาวาจะปรบัลำดับวิชากอนหลัง ในรายวิชาใดบาง 
2. นำทุกรายวิชาในหลกัสูตรมาพจิารณาเรื่อง prerequisite 
3. อาจารยรวมกันพจิารณาวาจะปรบั เงื่อนไข prerequisite ของรายวิชาใดบาง 
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ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ ปการศึกษา 2563 
ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.1ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่
สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

N/A 3.71 4.05 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมี
โอกาสไดรับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแต
ละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียนกับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

N/A 3.76 3.86 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยให
ทันสมัยในดานเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

N/A 3.64 3.92 

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

N/A 3.64 3.86 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจาก
อาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/
อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน 

N/A 3.56 3.60 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และ
การปรับปรุงพัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

N/A N/A N/A 

รวมผลการประเมิน N/A 3.66 3.86 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2563  
ดานการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนด
ผูสอน/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน N/A 3.84 3.81 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต N/A 3.64 3.60 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

N/A 3.71 3.79 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่
จำเปนตองมีกอนเขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

N/A 3.56 3.75 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ
การเรียนรู/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

N/A 3.56 3.81 

    5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ 
ทักษะการสื่อสารการพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการ
หลายชองทาง เชน การสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online 
learning) 

N/A 3.49 3.60 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดาน
การหางานทำ/การเผยแพรผลงาน) 

N/A 3.44 3.53 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  
การศึกษาดูงาน 

N/A 3.64 3.79 

    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ N/A 3.68 3.67 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนด
ผูสอน/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มี
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

N/A 3.44 3.38 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย  และนำผลมาใช ในการสงเสร ิมพัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย 

N/A 3.71 3.60 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

N/A 3.68 3.53 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต N/A 3.64 3.67 
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิ่มเติม (     
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

N/A 3.71 3.60 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต  N/A 3.56 3.46 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอน
และสงผลตอการเรียนรูของนิสิต 

N/A 3.49 3.45 

    5.2.17 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิต
สนใน (ถามี) 

N/A NA 3.68 

    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของ
อาจารยที่ปรึกษา (ถามี) 

N/A NA 3.68 

    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา N/A 3.71 3.60 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมี
สวนรวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

N/A 3.68 3.46 

รวมผลการประเมิน N/A 3.62 3.63 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2563 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 2563 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  N/A 3.66 3.86 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน N/A 3.62 3.63 

ภาพรวมผลการประเมิน N/A 3.64 3.75 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ‘การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิต
ของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มกีารทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน)’ โดยคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 
คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื ่องการวางระบบผู สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. จัดสรรอาจารยผูสอนใหตรงกับความรู ความสามารถอาจารย 
2. เชิญอาจารยพิเศษในหัวขอทีส่อนเองไมได หรอืไดไมดี 
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3. สรรหาอาจารยใหม ๆ มาบรรจุในคณะเภสัชศาสตร 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นการวางระบบ

ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. มีอาจารยบรรจุใหม 4 ทาน 
2. มีการเชิญอาจารยพิเศษจากทั้งคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย เชียงใหม ศิลปกร ศรีนครินทรวิโรฒ  
ธรรมศาสตร หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2563  
ดานการประเมนิผูเรียน  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม N/A 3.44 3.38 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

N/A 3.64 3.53 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา 
การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการ
ปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

N/A 3.71 3.67 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

N/A 3.49 3.67 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพ
นิสิต (มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบ
หรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอน
ความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

N/A 3.52 3.60 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐาน
เดียวกัน 

N/A 3.52 3.53 

    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรบัรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรด
ชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือ
ที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่
แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

N/A 3.60 3.66 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF N/A N/A N/A 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

N/A N/A N/A 

รวมผลการประเมิน N/A 3.56 3.58 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การ
กำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม โดยคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรงุเรือ่งกระบวนการการประเมินผลการเรยีนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. สรปุขอดี ขอเสีย ที่พบในหลักสูตรที่ไดใชมา 
2. เชิญผูใชบัณฑิตใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตอการสรางบัณฑติ 
3. รวบรวมขอเสนอแนะจาก มคอ 5 ของวิชาตาง ๆ มาพิจารณา 

ปรับแกไข-ปรับปรงุหลักสูตรใหมีความเหมาะสมมากข้ึน 
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1 )อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 12 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 12 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คร้ังท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวนผูเขารวม

ประชุม 
รอยละ 

1.รศ.ภญ.วรรณด ี แตโสตถิกุล 
2.อ.ภก.ธวัชชัย  เหลืองโสภาพรรรณ 
3.อ.ดร.ภญ. ฐิติณัชช  เด็ดแกว 
4.รศ.ดร.ภก.วิวรรธน อัครวิเชียร 
5.รศ.ภญ.วัชรี  เนติสิงหะ 
6.ผศ.ดร.ภก.ธวัช  แตโสตถิกุล 
7.รศ.ภญ.ดวงพร  เหล่ียวไชยพันธุ 

8/2563 
(17 /08/63) 

7 คน 100 

9/2563 
(14/09/63) 

7 คน 100 

10/2563 
(12/10/63) 

7 คน 100 

11/2563 
(16/11/63) 

7 คน 100 

12/2563 
(23/12/63) 

7 คน 100 

1/2564 
(18/01/64) 

7 คน 
(Online) 

100 

2/2564 
(15/02/64) 

7 คน 
(Online) 

100 

3/2564 
(15/03/64) 

7 คน 
(Online) 

100 

4/2564 
(19/04/64) 

7 คน 
(Online) 

100 

5/2564 
(10/05/64) 

7 คน 
(Online) 

100 

6/2564 
(14/06/64) 

7 คน 
(Online) 

100 

7/2564 
(12/07/64) 

7 คน 
(Online) 

100 

เฉล่ียรอยละ  

2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 
หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2561 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ…….. (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้ง
ที่ …..1/2561. และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความ
เห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่  …. เดือน………………  ป พ.ศ. 25……   

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน.....49....วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง....27....วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ.....0..วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ....22...วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1 

 
   

4) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน .........27...... วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง .....27...วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ....0....วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ....22...วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 
  

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา ป
การศึกษา 2563 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณพิต มีการจัดทำ มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการ
นำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 
 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งส้ิน 27 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดป
การศึกษา 2563 จำนวน....49...... วิชา คิดเปนรอยละ....55.10......... (อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
1. ปการศึกษา.2563...หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี 
การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา.2562 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.
6 

   

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2563.... หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต... มีการรับอาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทำ
แผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม มีจำนวน0..คน และอาจารยใหมได
เขารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารยใหม ทางหลักสูตรไดมี
การจัดใหมีอาจารย  พี่เล้ียงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่ดานการ
สอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 7 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 รศ.ภญ.วรรณดี  แต
โสตถิกุล 

1. การประชุมวิชาการสงเสริม
ความรูควบคูรานขายยา 
2. ประชุมวิชาการ ประจำป 
๒๕๖๓ กลุมเภสัชกรภาคเหนือฯ 
3. โครงการพัฒนาบุคลากร เร่ือง
การเชื่อมโยงงานวิจัยสูนวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรม 

27 ก.ย. 63 
 
 
13-14 พ.ย. 63 
 
 
19 พ.ย. 63 

สสจ.ปทุมธานี 
 
 
กลุมเภสัชกรภาคเหนือฯ 
 
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

2 อ.ภก.ธวัชชัย  
เหลืองโสภาพรรณ 

การพัฒนาศักยภาพอาจารยและ
บุคลากร  ประจำปการศึกษา 
2563 

6-พ.ค.-64 คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

3 ดร.ภญ.ฐิติณัชช  
เด็ดแกว 

การพัฒนาศักยภาพอาจารยและ
บุคลากร  ประจำปการศึกษา 
2563 

6-พ.ค.-64 คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

4 รศ.ดร.ภก.วิวรรธน  
อัครวิเชียร 

การพัฒนาศักยภาพอาจารยและ
บุคลากร  ประจำปการศึกษา 
2563 

6-พ.ค.-64 คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

5 รศ.ภญ.วัชรี  เนติสิง
หะ 

การพัฒนาศักยภาพอาจารยและ
บุคลากร  ประจำปการศึกษา 
2563 

6-พ.ค.-64 คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

6 ผศ.ดร.ภก.ธวัช  แต
โสตถิกุล 

การพัฒนาศักยภาพอาจารยและ
บุคลากร  ประจำปการศึกษา 
2563 

6-พ.ค.-64 คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

7 รศ.ภญ.ดวงพร  เห
ล่ียวไชยพันธ 

การพัฒนาศักยภาพอาจารยและ
บุคลากร  ประจำปการศึกษา 
2563 

6-พ.ค.-64 คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

สรุปผล 
จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา.....7........

คน 
จำนวนอาจารยประจำ 
รวม......7...........คน 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ไดรับการพัฒนา..........5.........คน   คิดเปนรอยละ.....100........ (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
ปฏิบัติงาน 

1 นางน้ำฝน  เหลา
ชำนิ   

1. การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและบุคลากร  
ประจำปการศึกษา 2563 

6-พ.ค.-64 คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

พัฒนการประกันคุณภาพ
และงานธุรการ 

2 
นางสาวปนทอง  
นิลกุล 

1. การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและบุคลากร  
ประจำปการศึกษา 2563 

6-พ.ค.-64 คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

พัฒนการประกันคุณภาพ
และงานธุรการ 

3 นายอุดม  กล
สัตยสมิท 

1. การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและบุคลากร  
ประจำปการศึกษา 2563 

6-พ.ค.-64 คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

พัฒนการประกันคุณภาพ
และงานเตรียมการใน
หองปฎิบัติการ 

4 นายโภคทรัพย   
จิตจำเริญ 

1. การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและบุคลากร  
ประจำปการศึกษา 2563 

6-พ.ค.-64 คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

พัฒนการประกันคุณภาพ
และงานเตรียมการใน
หองปฎิบัติการ 

5 นางสาวมนัญชยา  
ลานแปง 

1. การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและบุคลากร  
ประจำปการศึกษา 2563 

6-พ.ค.-64 คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

พัฒนการประกันคุณภาพ
และการบริการในรานยา 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับการ

พัฒนา ......5....... คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 

..........5...... คน 
 

 
   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน.......... คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน.......... คน 

คิดเปนรอยละ................ ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ ............. เม่ือ
แยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม     
2 ดานความรู     
3 ดานทักษะทางปญญา     
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
    

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ     
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต     

 

 

 

 

 

n/a 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2561) ทั้งส้ินจำนวน.......... คน มีผูตอบ

แบบประเมินจำนวน.......... คน คิดเปนรอยละ................ ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ 
เฉล่ียรวม เทากับ ............. เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม     
2 ดานความรู     
3 ดานทักษะทางปญญา     
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
    

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ     
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต     

 

n/a 

   

รวมตัวบงช้ีในปน้ี  
จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-12  

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-12  
จำนวนตัวบงช้ีท่ีไมประเมินในปน้ี  

จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน  
รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี  
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2561 2562 2563 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 3.10 3.20 3.55 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 3.20 3.46 3.62 
    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 3.60 3.46 3.41 
1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 3.20 3.55 3.53 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 3.60 3.55 3.53 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 2.40 3.27 3.11 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 3.46 3.29 3.58 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 3.29 2.94 3.19 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 3.20 3.38 3.38 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  3.20 3.20 3.21 

รวมผลการประเมิน 3.22 3.33 3.41 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนนิงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ 
 ปการศึกษา 2563 ดานสิ่งสนับสนนุการเรียนรู เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 2563 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ
หลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

N/A 3.56 3.67 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน N/A 3.49 3.12 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

N/A 3.44 3.38 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) N/A 3.34 3.39 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) N/A 3.27 3.18 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรยีนรู เพียงพอและ
ทันสมัย 

N/A 3.20 3.32 

    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย N/A 3.20 3.32 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือ
ทำงานรวมกัน 

N/A 3.28 3.53 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง N/A 3.42 3.33 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

N/A N/A N/A 

รวมผลการประเมิน N/A 3.35 3.36 
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ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน 
อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอ
การจัดการศึกษาคาเฉลี่ยเทากบั.3.62 คะแนน และมีคาเฉลีย่ต่ำสุดในเรือ่ง มีการบริการสัญญาณเช่ือมตอ
อินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ  คาเฉลี่ยเทากับ..3.11..คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่อง ระบบการดำเนินงานของหลกัสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมี
สวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อใหมสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู  มีคาเฉลี่ยเทากบั.....3.67.......คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน คาเฉลี่ย
เทากับ.3.12 คะแนน   
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 

1. รศ.ภญ.วรรณดี  แตโสตถิกุล  
2. อ.ภก.ธวัชชัย  เหลืองโสภาพรรณ  
3. อ.ดร.ภญ. ฐิติณัชช  เด็ดแกว  
4. รศ.ดร.ภก.วิวรรธน อัครวิเชียร  
5. รศ.ภญ.วัชรี  เนติสิงหะ  
6. ผศ.ดร.ภก.ธวัช  แตโสตถิกุล  
7. รศ.ภญ.ดวงพร  เหลี่ยวไชยพันธุ 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2563 
1. รศ.ภญ.วรรณดี  แตโสตถิกุล  
2. ภก.ธวัชชัย  เหลืองโสภาพรรณ  
3. ดร.ภญ. ฐิติณัชช  เด็ดแกว  
4. รศ.ดร.ภก.วิวรรธน อัครวิเชียร  
5. รศ.ภญ.วัชรี  เนติสิงหะ  
6. ผศ.ดร.ภก.ธวัช  แตโสตถิกุล  
7. รศ.ภญ.ดวงพร  เหลี่ยวไชยพันธุ 
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปการศึกษา 2563 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 
2560 

ปการศึกษา 
2561 

ปการศึกษา 
2562 

ปการศึกษา 
2563 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - N/A N/A 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

- - N/A N/A 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต - - N/A N/A 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา - - 2 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา - - 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - - 2 2 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา - - 2.33 2.67 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - - 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย - - 
5+5+0/3 

=3.33 
5+5+0/3 

=3.33 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

- - 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

- - 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร - - 0 0 
ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจำนวนอาจารยประจำหลักสูตร 

- - - - 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย - - 3 3 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย - - 3.11 3.11 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - - 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน     

- - 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน - - 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน - - 3.50 3.50 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู - - 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู - - 3 3 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี - - 3.08 3.12 

 


