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คํานํา 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการอสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดําเนินกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ซึ่งไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในเสร็จเรียบรอยแลว   จึงนําเสนอรายงานน้ีตอหลกัสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการอสอน    
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 

 
            คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สูติเทพ ศิริพิพฒันกลุ (ประธานกรรมการ) 

2) อาจารยนิพิฐพนธ สนิทเหลือ   (กรรมการ) 
   3) รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกลู (กรรมการและเลขานุการ) 

4) อาจารยนีรนุช เน่ืองวัง     (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแข็ง, จุดที่ควรพฒันา/ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
 - ขอมูลสถิติพื้นฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 14 
 - รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร 26 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2557-2560 27 
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บทสรปุผูบริหาร 
ขอมูลท่ัวไป 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนหลักสูตรหน่ึงซ่ึง
ดําเนินการ  ณ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 
2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน และมีจํานวนอาจารยประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 6 
คน จําแนก ดังน้ี มี วุฒิปริญญาเอก 5 คน วุฒิปริญญาโท 1 คนและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 คน วุฒิปริญญาเอก
และดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 คน และวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  2 คน ท้ังน้ีหลักสูตร
มีนิสิตจําวน 11 คน และยงัไมมีนิสิตสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2560  

ปณิธาน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มีความมุงม่ันในการท่ีจะผลิตบัณฑิตใหมี
คุณภาพ มีความเปนเลิศทางวิชาการ เนนงานวิจัย สงเสริมคุณธรรม และความเปนผูนํา โดยสรางคลังแหงขุมปญญาท่ีจะ
พัฒนาบุคคลใหเปนมหาบัณฑิตท่ีเปนปญญาชน มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และ
มนุษยชาติในท่ีสุด ดวยอุดมการณแหงความรวมมือยิ่งกวาการแขงขัน 

วิสัยทัศน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรียนรู
ท่ีชัดเจนและสงเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สนองตอบความตองการดานวิชาการแกสังคม สรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการ
ทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกลกาวล้ํานํายุคควบคูคุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน  IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -       
เปนปญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ 
Unity - รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั้นนําทางปญญา , Technology - พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปการศึกษา 2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
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 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 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 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

รอยละ 60 N/A N/A N/A 

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

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 2 2 2 

 3.00 3.00 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+3.33+5+0/4=3.33 3.33 3.33 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 
100 

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

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 80 
2/3x100=66.67 

66.67/100x5=3.33 
3.33 3.33 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

รอยละ 50 
2.20/3x100=73.33 

73.33/60x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละ 15 0 0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 2 2 2 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 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 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร    

3 3 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 90  5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 3.75 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.39 3.39 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกและผลงานวิชาการที่สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 
 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- ไมรับการตรวจประเมินเน่ืองจากไมมีนิสิตสําเร็จการศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- ไมรับการตรวจประเมินเน่ืองจากไมมีนิสิตสําเร็จการศึกษา 

 

องคปะกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

-  

จุดท่ีควรพัฒนา 
- ควรสงเสริมใหนิสิตไดเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อการเผยแพรในที่ประชุมวิชาการหรือ

ตีพิมพในวารสารระดับชาติ และ/หรือ ระดับนานาชาติ 

 

องคปะกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

- หลักสูตรมีการสนับสนุนอาจารยในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตรจารยซึ่งอยู

ระหวางกระบวนการพิจารณา จํานวน 1 ทาน (ดร.นภาภรณ ธัญญา) โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกซึง่คาดวา

จะทําใหอาจารยประจําหลักสูตรมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน 

- อาจารยประจําหลักสูตรเปนผูมีความรูและประสบการณสูงที่เกี่ยวของกับสาขาวิชา 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- ควรพัฒนาและสงเสริมใหอาจารยมีการตีพิมพเผยแพรในฐาน TCI 1 ข้ึนไป 
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องคปะกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

- หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมุงเนนพัฒนานิสิตดวยกระบวนการ Active 

Learning, Collaborative Learning มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
-  

 
องคปะกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

- มีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูให นิสิตในหลักสูตรที่ เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมาไดแก E-booK, 

ฐานขอมูลออนไลน และโปรแกรมดาน E-learning  

- การจัดการความรูผานอิเล็กทรอนิกสออนไลน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
-  
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

 มหาวิทยาลยัเวสเทิรน วันท่ี 27 สิงหาคม 2560 

 

ระดับหลกัสูตร มี 6 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
องค 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมิน 

1 การกํากบั
มาตรฐาน 

(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล  
2. อ.นิพิฐพนธ สนิทเหลอื 
3. รศ.ดร.กญัญามน กาญจนาทวีกลู 
4. อ.นีรนุช เน่ืองวัง  
  

2 บัณฑิต 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป(ปรญิญาโท, 
ป.เอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษาใน
ระดับปรญิญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

3 นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 
4 อาจารย 

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 

5 หลักสูตร 
การเรียนการ

สอน การ
ประเมิน
ผูเรียน 

(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู 

(มี 1 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2560 

ระหวางวันท่ี 27 สิงหาคม 2560 
ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

 
 

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 คณะผูบริหารมหาวิทยาลยั (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 

     - ศษิยปจจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สํานักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใช
หลักสูตร) 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง)ในแตละ 
ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
2556 - - - - - 
2557 - - - - - 
2558 - - - - - 
2559 - - - 4 4 
2560 - - -  7 
รวม - - - 4 11 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จํานวน
รับเขา 

จํานวนสําเร็จ
การศึกษา 

 จํานวนนิสิต
ท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ี
ยังไมสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อัตราการ

คงอยู 2557 2558 2559 2560 

2556 - - - - - - - - - 
2557 - - - - - - - - - 
2558 - - - - - - - - - 
2559 4 - - - - 0 4 0.00 100.00 
2560 7 - - - - 0 7 0.00 100.00 
รวม 11 - - - - 0 11 0.00 100.00 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2559 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ 
ผลรวมคา
คะแนน 

จํานวนคน 
ท่ีตอบ 

คาเฉลี่ย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

N/A N/A N/A 

  (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) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

N/A N/A N/A 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพ
กําหนด) 

N/A N/A N/A 

2 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) N/A 

3 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

N/A 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตร (รอยละ) 
(อยางนอยรอยละ 20) 

N/A 

 
การเผยแพรผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ 
คา

นํ้าหนัก 
จํานวน 

รวมถวง
นํ้าหนัก 

1. บทความฉบับสมบรูณที่ตีพมิพในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 - - 
2. บทความฉบับสมบรูณที่ตีพมิพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 - - 

3.1บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

0.40 - - 

3.2 บทความฉบับสมบรูณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมติัและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.40 - - 

3.3 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
4.บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติทีป่รากฏในฐานขอมูล TCI 
กลุมที่ 2 

0.60 - - 
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ประเภทการตีพิมพ 
คา

นํ้าหนัก 
จํานวน 

รวมถวง
นํ้าหนัก 

5.1บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.80 - - 

5.2 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 0.80 - - 
6.1 บทความที่ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - 

6.2 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
7. งานสรางสรรคทีม่ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

0.20 - - 

8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - - 

9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 - - 
10. งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 - - 
11. งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 1.00 - - 

ผลรวมถวงนํ้าหนัก N/A 

จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในหลักสตูร (คน) N/A 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรอืเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาเอกในหลักสูตร 

N/A 

แปลงคาคะแนนที่ไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ไดเทากับ N/A 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสรมิและพัฒนานิสิต 
การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาเอก 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาเอก (IQA 3.2 การควบคุม การ
ดูแล การใหคําปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาเอก) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ 

- - 4.45 4.46 

    1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีความรู ความสามารถ 
ในการแนะนําการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

- - 4.30 4.32 

    1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมีเวลาในการให
คําปรึกษาที่เพียงพอ 

- - 4.18 4.20 

    1.4 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความสนใจ ติดตาม
ผลการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนิสิต อยางสม่ําเสมอ 

- - 4.18 4.20 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลืออื่นๆ 
หรือถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงานสรางสรรคแกนิสิต ตลอดจนรับ
ฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

- - 4.33 4.34 

รวมผลการประเมิน - - 4.29 4.30 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ี
รับเขา 

จํานวนนิสิตตนป
การศึกษา 

จํานวนนิสิต 
สิ้นสุดปการศึกษา 

อัตราการคง
อยู (รอยละ) 

จํานวนท่ี
หายไป 

2557 N/A N/A N/A N/A 

2558 N/A N/A N/A N/A 

2559 4 4 100.00 0 
2560 7 7 100.00 0 
รวม 11 11 100.00 0 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง N/A 4.02 4.08 
2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอรองเรียน N/A 4.04 4.06 
3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน N/A 4.02 4.04 
4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน N/A 4.04 4.04 
5. วิธีการจัดการขอรองเรียน N/A 4.06 4.08 
6. ผลการจัดการขอรองเรียน N/A 4.02 4.04 

คาเฉลี่ยแตละดาน N/A 4.03 4.06 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา จํานวนอาจารยท้ังหมดตนปการศึกษา 
จํานวนอาจารย  
 สิ้นปการศึกษา 

อัตราการคงอยู  
(รอยละ) 

2557 N/A N/A N/A 

2558 N/A N/A N/A 

2559 5 5 100.00 

2560 6 6 100.00 

 
ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2558 2559 2560 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 การกําหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลอืก การพฒันา และสงเสริมใหนิสิตมีความ
พรอม และสําเรจ็การศึกษา 

N/A 4.58 4.58 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร N/A 4.73 4.73 

1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บรูณาการกบัพันธกิจตางๆ สงเสรมิทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เชน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทกัษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการ
ทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 
ฯลฯ  

N/A 4.65 4.65 

1.4 อาจารยประจําหลักสูตรไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม N/A 4.65 4.65 

1.5 การเปดรายวิชามีลําดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอือ้ใหนิสิตมพีื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

N/A 4.60 4.60 

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมสีัดสวนที่เหมาะสมกบัจํานวนนิสิตที่รบัในหลักสูตร N/A 4.63 4.63 

1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร N/A 4.58 4.58 

1.8 อาจารยประจําหลักสูตรมสีวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลกัสูตร 

N/A 4.73 4.73 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

N/A 4.63 4.63 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ N/A 4.55 4.55 

1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรอืคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน N/A 4.83 4.83 

1.12 บรรยาศการทํางานของหลักสูตรทีส่งเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสราง
วัฒนธรรมการอยูรวมกัน N/A 4.88 4.88 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อปุกรณ สําหรบัการปฏิบัติงานของหลักสูตร N/A 4.85 4.85 

1.14 กระบวนการติดตาม กํากบัผลการดําเนินงานของหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒกิารศึกษา N/A 4.95 4.95 

รวมผลการประเมิน N/A 4.70 4.70 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน(Key 

Performance Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไปตาม
เกณฑ 

ไมเปนไปตาม
เกณฑ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยาง
นอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

1. การกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรฯ และบุคลากรสาย
สนับสนุน จัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวน
หลักสูตรรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(จํานวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 5 ครั้ง  
 
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจํานวนผูเขาประชุม 

รายช่ืออาจารยประจํา
หลกัสูตร 

ครั้งที/่วันที่
ประชุม 

จํานวน
ผูเขารวม
ประชุม 

รอย
ละ 

1.ดร.นภาภรณ ธัญญา 
2.รศ.ดร.สบสันต มหานิยม 
3.รศ.ศิลปชัย บรูณพานิช 
4.ดร.อดิศร ศริ ิ
5.ผศ.ดร.สภุาพร แพรวพนิต 
6.ผศ.ดร.นิตยา สําเร็จผล 
7.นางจินตาภา บัวอุไร 
8.นางสาวสุดารัตน โสระชาติ 
9.นางสาวอุไรพรรณ จงเทพ 
10.นางสาวจิราพัชร ชายกุล 

1)19/07/60 10 คน 100 
2)02/11/60 10 คน 100 
3)11/01/61 10 คน 100 
4)02/05/61 10 คน 100 
5)04/07/61 10 คน 100 
 
 
 
 
 

 

 

เฉลี่ยรอยละ 100 

2. สรุปสาระสําคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน 
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1,1.2 และ
1.3 

√  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรที่เปดสอนเปน 
 หลักสูตรใหม 
     หลักสูตรปรับปรุง 
      -เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2559 โดยผานการรับรอง/
รับทราบตามเกณฑ TQF 
      -หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 (มคอ.2) คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
2/2559 และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
เม่ือวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 

√  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กําหนดในมคอ.2 
จํานวน 8 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
2.1 ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 8 วิชา  
2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรม
ตัวบงช้ีขอ 3.1  
 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
เปนไปตาม

เกณฑ 
ไมเปนไปตาม

เกณฑ 
4) จัดทาํรายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาทุกรายวิชาที่
เปดสอนและจัดทํา มคอ.5-6 
จํานวน 8 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
 2.1 ในสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 8 วิชา 
 2.2 นอกสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย - วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หลักฐาน 
 -แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอน
ทั้งหมดทุกช้ันป และหลักฐาน มคอ.5  
 -รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการ
พิจารณา มคอ.5 

√  

5) จัดทาํรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนมีการจัดทํามคอ.7 สงภายในระยะเวลา
ที่กําหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนําเสนอในการปรับปรุงหลักสูตร
ในปการศึกษาถัดไป 

√  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแต
ละปการศึกษา 

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กําหนดในคูมือการ
ทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสําเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่
กําหนดไวใน มคอ.2 โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
จํานวนทั้งส้ิน 2 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดป
การศึกษา 2560จํานวน 8 วิชา คิดเปนรอยละ 25 
2. มีการจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการ
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู(ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

√  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว  

1. ปการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอนมีการจัดทําแผนการปรับปรุงผลการ
เรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มีการ
ปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตาม
ขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2560 
2. มีขอมูลแผนการดําเนินการกําหนดใน มคอ.3-4 และมีการ
รายงานผลการดําเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 
 
 

√  



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2560 21 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
เปนไปตาม

เกณฑ 
ไมเปนไปตาม

เกณฑ 
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน 

ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คาํแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน 

ปการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการสอน มีการรับอาจารยใหม โดยทาง
มหาวิทยาลัยไดมีการจัดทําแผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบ
อัตรากําลังของมหาวิทยาลัยจํานวนอาจารยใหม มีจํานวน 3 
คน และอาจารยใหมไดเขารับ การปฐมนิเทศและการแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารยใหม 
ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารยพี่เล้ียงคอยกํากับดูการ
ดําเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติ
หนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
เปนไปตาม

เกณฑ 
ไมเปนไปตาม

เกณฑ 
9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยป
ละหน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยสอน จํานวน 6 คน 
อาจารยประจําที่ไดรับการพัฒนา 6 คน 

2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนําความรู
ไปใชในการเรียนการสอน 

3. การประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน 

ที ่ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือโครงการ หรือ
หัวขอที่รบัการ

พัฒนา 

วัน/
เดือน/ป 

จัดโดย 

หัวขอที่
นําไปใชใน

การเรยีนการ
สอน 

1 1.ดร.นภาภรณ
ธัญญา 
2.รศ.ดร.สบสันต
มหานิยม 
3.รศ.ศิลปชัย
บูรณพานิช 
4.ดร.อดิศร ศริ ิ
5.ผศ.ดร.สุภาพร 
แพรวพนิต 
6.ผศ.ดร.นติยา 
สําเร็จผล 

โครงการการ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารยและ
บุคลากรของ
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน 

10-11 
ก.พ. 
2561 

บัณฑติ 
วิทยาลัย 

ทําใหเขาใจ
กระบวนการ
ทํางานของ
บุคคลสาย
สนับสนนุ 

รวมไปถึงการ
ทํางานรวมกัน
กับอาจารยทาน
อ่ืน เพื่อให
นําไปพฒันาขีด
ความสามารถ
และสามารถ
เขาใจไดถึงจุดท่ี
ตัวเองตอง
พัฒนาเพิม่เติม
เพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถใน
การเรยีนการ
สอน 

2 1.ดร.นภาภรณ
ธัญญา 
2.รศ.ดร.สบสันต
มหานิยม 
3.รศ.ศิลปชัย
บูรณพานิช 
4.ดร.อดิศร ศริ ิ
5.ผศ.ดร.สุภาพร 
แพรวพนิต 
6.ผศ.ดร.นติยา 
สําเร็จผล 

-การพัฒนา
องคความรูใน
รูปแบบการ
เขียนดุษฏี
นิพนธท่ี
ถูกตอง 

26พ.ค. 
2561 

บัณฑติ 
วิทยาลัย 

นําความรูไป
ประยุกตกับ
วิชาท่ี
เก่ียวของกับ
ดุษฏีนิพนธ 

3 1.ดร.นภาภรณ
ธัญญา 
2.รศ.ดร.สบสันต
มหานิยม 
3.รศ.ศิลปชัย
บูรณพานิช 
4.ดร.อดิศร ศริ ิ
5.ผศ.ดร.สุภาพร 
แพรวพนิต 
6.ผศ.ดร.นติยา 
สําเร็จผล 

-การอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม 

20 มิ.ย. 
2561 

บัณฑติ 
วิทยาลัย 

พัฒนาตนเอง
ดานคณุธรรม
จริยธรรม
เพิม่เติมเพื่อ
เพิม่ขีด
ความสามารถ
ในการเรยีน
การสอน 

สรุปผล 1.ดร.นภาภรณธัญญา 
2.รศ.ดร.สบสันตมหานิยม 
3.รศ.ศิลปชัยบรูณพานิช 
4.ดร.อดิศร ศริ ิ
5.ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนติ 

6.ผศ.ดร.นิตยา สําเร็จผล 

จํานวนอาจารยประจํา
รวม 6คน 

 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
เปนไปตาม

เกณฑ 
ไมเปนไปตาม

เกณฑ 
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ

เรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 
ตอป 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดาน
วิชาการ  

(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร)จํานวน
บุคลากร 

สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการพัฒนา 4 คน 
คิดเปนรอยละ 100 ตอป 
2. มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นําไปใช

สนับสนุน 
การเรียนการสอน 
3. มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที ่ ช่ือ–นามสกุล ช่ือโครงการหรอื
หัวขอ 

ที่รบัการพัฒนา 

วัน/
เดือน/ป 

จัดโดย หัวขอที่
นําไปใชใน 
การเรยีน
การสอน 

1 นางจินตาภา  
บัวอุไร 

โครงการการ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารยและ
บุคลากรของ

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 

เวสเทิรน 

10-11 
ก.พ. 
2561 

บัณฑติ 
วิทยาลัย 

และบุคลากร
สายสนับสนุน
วิชาการไดมี
การพัฒนาการ
บริการ การ
ประสานท้ัง
ภายในและ
ภายนอก 

2 นางสาวสุดารัตน 
โสระชาติ 

3 นางสาวอุไรพรรณ 
จงเทพ 

4 นางสาวจิราพัชร 
ชายกุล 

 สรุปผล จํานวนบุคลากร
สนับสนนุท่ีไดรับการ
พัฒนา 4 คน 

 จํานวน
บุคลากร
สนับสนนุ
ประจํารวม 
4 คน 

 

√  

11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไมมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย 
เน่ืองจากยังไมมีนิสิตสําเร็จการศึกษา 

ที ่
ความพึงพอใจ

มาตรฐานผลการ
เรียนรูตาม TQF 

ผลสํารวจ 
คา 

เฉลี่ย 

ระดับ
คุณ 
ภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จํานวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

   
 

2 ดานความรู     
3 ดานทักษะทาง

ปญญา 
   

 

4 ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

   

 

5 ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

 

6 ดานทักษะการ
ปฏิบัติวิชาชีพ 

   
 

รวมผลประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

   
 

 

N/A  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน(Key 
Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
เปนไปตาม

เกณฑ 
ไมเปนไปตาม

เกณฑ 
12) ระดับความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ีย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

ไมมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เน่ืองจากยังไมมีนิสิตสําเร็จการศึกษา 

ที ่
ความพึงพอใจ

มาตรฐานผลการ
เรียนรูตาม TQF 

ผลสํารวจ 
คา 

เฉลี่ย 
ระดับคุณ 

ภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จํานวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

   
 

2 ดานความรู     
3 ดานทักษะทาง

ปญญา 
   

 

4 ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

   

 

5 ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

 

6 ดานทักษะการ
ปฏิบัติวิชาชีพ 

   
 

รวมผลประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

   
 

 

N/A  

รวมตัวบงช้ีในปนี ้ 10 
จํานวนตัวบงช้ีที่ดําเนนิการผานเฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-5 5 

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-5 10 
จํานวนตัวบงช้ีในปนีท้ี่ดําเนนิการผาน 10 

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในปนี ้ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2558 2559 2560 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา - 3.67 4.65 

1.2 ทรัพยากรที่เอือ้ตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและพอเพยีงตอการจัดการศึกษา 

- 4.00 4.73 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมลูที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรงุใหทันสมัย 

- 4.00 4.78 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพอยูตลอดเวลา - 3.67 4.86 

1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจจบุัน - 4.00 4.65 

1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ - 4.00 4.75 

1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรบันิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน - 4.00 4.68 

1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบนํ้า ไฟฟา และการกําจัดขยะใหกับนิสิต - 3.67 4.68 

1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ - 4.67 4.60 

1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึง่ไมใชหองเรยีน) ใหนิสิตเพื่อทําวิจัย  - 4.00 4.75 

รวมผลการประเมิน - 3.96 4.71 
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รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557  

- 
 

อาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2558  
- 

 
อาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2559  

1. ดร.นภาภรณ ธัญญา 
2. รศ.ดร.สบสันต มหานิยม 
3. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช 
4. ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
5. ดร.อดิศร ศิร ิ
 

อาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2560 
1. ดร.นภาภรณ ธัญญา 
2. รศ.ดร.สบสันต มหานิยม 
3. ผศ.ดร.นิตยา สําเรจ็ผล 
4. ดร.อดิศร ศิร ิ
5. ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
6. รศ.ศิลปชัย บูรณพานิช 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปการศึกษา 2557-2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา  
2557 

ปการศึกษา  
2558 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

1. การกํากับ
มาตรฐาน 

(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 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(ปริญญาโท,
ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

- - N/A N/A 

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

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา - - 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา - - 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - - 2 2 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 3 นักศึกษา   2.66 3.00 
4. อาจารย 

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - - 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย - - 
5+3+2.33+4/

4=3.58 
5+3.33+5+0

/4=3.33 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

- - 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่
ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

- - 3 3.33 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร - - 2.33 5 
ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของอาจารย
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

- - 4 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย - - 2 2 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย   3.19 3.11 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน

ผูเรียน 
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - - 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

- - 3 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน - - 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   3.50 3.75 
6. ส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู - - 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู - - 4.00 4.00 

รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี   3.23 3.39 
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