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ค าน า 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการอสอน (ระบบการศึกษาทางไกล)   
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่
มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง
สม่ าเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดท า
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว   จึงน าเสนอรายงานน้ีต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการอสอน (ระบบการศึกษาทางไกล)   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อ
รับทราบข้อมูล และผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 

 
              คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (ประธานกรรมการ) 

2) อาจารย์นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ   (กรรมการ) 
   3) รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล (กรรมการและเลขานุการ) 

4) อาจารย์นีรนุช เน่ืองวัง     (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลท่ัวไป 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น เป็นหลักสูตรหนึ่งซ่ึงด าเนินการ ณ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิด
สอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการหลักสูตรและการสอน และมีจ านวนอาจารย์
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 5 คน จ าแนก ดังนี้ มี วุฒิปริญญาเอก 5 คน วุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 1 คน และวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน ทั้งนี้หลักสูตรมีนิสิตจ าวน 37 คน 
และยังไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 

ปณิธาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน (ระบบการศึกษาทางไกล) มีความมุ่งมั่น
ในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นงานวิจัย ส่งเสริมคุณธรรม และความเป็นผู้น า โดย
สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นมหาบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน 

วิสัยทัศน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน (ระบบการศึกษาทางไกล)  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการด้าน
วิชาการแก่สังคม สร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกว้างไกลก้าวล้ าน ายุคควบคู่คุณธรรม
ร่วมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น IDWTU (Identity of Western University) คือ Intellectual -       เป็น
ปัญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
ร่วมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั้นน าทางปัญญา, Technology - พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ระบบการศึกษาทางไกล)  
ปีการศึกษา 2560 สรุปผลค่าคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจ านวน 13 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน SAR CAR 

1. การก ากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ≥3.51 N/A N/A N/A 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รบั การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร ่

ร้อยละ 80 N/A N/A N/A 

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต N/A N/A 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 2 2 2 

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.00 3.00 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ 3 4 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5+2.08+/3.333=3.47 3.47 3.47 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 30 

3/3x100=100 
100/60x5=5 

5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 

1/3x100=33.33 
33.33/80x5=2.08 2.08 2.08 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ร้อยละ 20 

0.80/3x100=26.67 
26.67/40x5=3.33 

3.33 3.33 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จ านวนบทความของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

N/A N/A N/A N/A 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 2 2 2 
รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 2.82 2.82 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร    3 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรยีน 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 90 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.75 3.75 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 4.00 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งช้ี 3.32 3.32 
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องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- อาจารย์ทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาเอกและผลงานทางวิชาการที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเด่น  

- ไม่รับการตรวจประเมินเน่ืองจากไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษา 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- ไม่รับการตรวจประเมินเน่ืองจากไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษา 
 
องค์ปะกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ควรส่งเสริมให้นิสิตได้เขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการหรือ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
 2. ควรเพิ่มโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้นิสิตได้ท ากิจกรรมร่วมกันมากยิ่งขึ้น 
 
องค์ปะกอบท่ี 4 อาจารย์ 
จุดเด่น  

1. หลักสูตรมีการสนับสนุนอาจารย์ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตรจารย์ ซึ่งอยู่
ระหว่างกระบวนการพิจารณา จ านวน 1 ท่าน () โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกซึ่งคาดว่าจะท าให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - ควรพัฒนาและส่งเสริมให้อาจารย์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐาน TCI 2 ขึ้นไป 
 
องค์ปะกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น  

- หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นพัฒนานิสิตด้วยกระบวนการ Active 
Learning , Collaborative Learning มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
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องค์ปะกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น  
 - มีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้นิสิตในหลักสูตรที่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาได้แก่ E-booK,
ฐานข้อมูลออนไลน์ และ E-Thesis ทั้งในและต่างประเทศ 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
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การแบ่งตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ระบบการศึกษาทางไกล)  

 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันท่ี 27 สิงหาคม 2561 
 

ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 
องค์ 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี ผู้ประเมิน 

1 การก ากับ
มาตรฐาน 

(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล  
2. อ.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ 
3. รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล 
4. อ.นีรนุช เน่ืองวัง  
  

2 บัณฑิต 
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี (ปริญญาโท, 
ป.เอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

3 นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4 อาจารย์ 
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

5 หลักสูตร 
การเรียน
การสอน 

การประเมิน
ผู้เรียน 

(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

(มี 1 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ภาคผนวก 
ก าหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ ช้ัน 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

 คณะกรรมการผู้ประเมินประชมุก่อนการตรวจเยีย่ม 
 พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 

แนะน าคณะผู้ประเมนิ 
 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพ 
 สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/        

รองอธิการบดี/คณบดี) 
 ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

คณะผู้ประเมนิ/ผู้บริหาร/
คณาจารยม์หาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

 สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยี่ยมคณะวิชาต่างๆ 

 สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใช้บัณฑิต 

     - ศิษย์ปัจจุบันและศิษยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - ส านักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมนิและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น.  คณะผู้ประเมนิศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
 คณะผู้ประเมนิประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยี่ยม 

คณะผู้ประเมนิและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสูตร) 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
2556 - - - - - 
2557 - - - - - 
2558 - - - - - 
2559 - - - 27 27 
2560 - - - - 10 
รวม - - - 27 37 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษา จ านวนนิสิตท่ี
ส าเร็จ

การศึกษา 

จ านวนนิสิตท่ียัง
ไม่ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ
อัตราการ

คงอยู่ 2557 2558 2559 2560 

2556 - - - - - - - - - 
2557 - - - - - - - - - 
2558 - - - - - - - - - 
2559 27 - - - - - - 0.00 100.00 
2560 10 - - - - - 27 0.00 100.00 
รวม 37 - - - - - 10 0.00 100.00 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2559 

ท่ี ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งช้ี 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จ านวนคน 
ท่ีตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

N/A N/A N/A 

  (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม N/A N/A N/A 
  (2) ด้านความรู้ N/A N/A N/A 
  (3) ด้านทักษะทางปัญญา N/A N/A N/A 
  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล N/A N/A N/A 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

N/A N/A N/A 

  (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพ
ก าหนด) 

N/A N/A N/A 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) N/A 

3 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

N/A 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) 
(อย่างน้อยร้อยละ 20) 

N/A 

 
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 

รวมถ่วง
น้ าหนัก 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 - - 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 - - 

3.1บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

0.40 - - 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า
ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.40 - - 

3.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 - - 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ระบบการศึกษาทางไกล)  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2560 16 

 

ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน 

รวมถ่วง
น้ าหนัก 

5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80 - - 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 0.80 - - 
6.1 บทความที่ ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - 

6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 - - 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 - - 
11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก N/A 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) N/A 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

N/A 

แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ N/A 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษา และแนะแนวแก่บัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก (IQA 3.2 การควบคุม การ
ดูแล การให้ค าปรึกษา และแนะแนวแก่บัณฑิตศึกษา) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ - - 4.60 4.10 

    1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถ 
ในการแนะน าการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ - - 4.40 4.30 

    1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้
ค าปรึกษาที่เพียงพอ - - 4.55 4.15 

    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตาม
ผลการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ าเสมอ - - 4.25 4.20 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออื่น  ๆ
หรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับ
ฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

- - 4.45 4.10 

รวมผลการประเมิน - - 4.45 4.17 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
อัตราการคงอยู่ 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 

จ านวนนิสิตต้นปี
การศึกษา 

จ านวนนิสิต 
สิ้นสุดปีการศึกษา 

อัตราการคง
อยู่ (ร้อยละ) 

จ านวนท่ี
หายไป 

2557 N/A N/A N/A N/A 
2558 N/A N/A N/A N/A 
2559 27 27 100.00 0 
2560 10 10 100.00 0 
รวม 37 37 100.00 0 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดข้อร้องเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ค่าเฉลี่ย 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1. มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง N/A 4.25 4.20 
2. ความกระตือรือล้นในการจัดการข้อร้องเรียน N/A 3.90 4.30 
3. ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน N/A 3.85 4.30 
4. คุณภาพในการจัดข้อร้องเรียน N/A 4.20 4.47 
5. วิธีการจัดการข้อร้องเรียน N/A 4.20 4.67 
6. ผลการจัดการข้อร้องเรียน N/A 4.00 4.45 

ค่าเฉลี่ยแต่ละด้าน N/A 4.05 4.40 
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หมวดท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์ท้ังหมดต้นปีการศึกษา 
จ านวนอาจารย์  
 สิ้นปีการศึกษา 

อัตราการคงอยู่  
(ร้อยละ) 

2557 N/A N/A N/A 
2558 N/A N/A N/A 
2559 5 5 100.00 
2560 5 5 100.00 

 
ความพึงพอใจของอาจารย์เก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2558 2559 2560 

ด้านการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
1.1 การก าหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และส่งเสริมให้นิสิตมีความ
พร้อม และส าเร็จการศึกษา N/A 3.83 4.52 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร N/A 3.92 4.57 
1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานิสิตให้เรียนรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 
ฯลฯ  

N/A 3.92 4.67 

1.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม N/A 4.00 4.43 
1.5 การเปิดรายวิชามีล าดับที่เหมาะสม มีความต่อเน่ือง เอื้อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้และ
สามารถต่อยอดความรู้อย่างมีระบบ N/A 4.08 4.60 

1.6 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนนิสิตที่รับในหลักสูตร N/A 4.17 4.55 

1.7 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร N/A 4.25 4.42 
1.8 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร N/A 3.92 4.67 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์ N/A 4.08 4.62 

1.10 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ N/A 4.08 4.45 

1.11 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน N/A 4.08 4.72 
1.12 บรรยาศการท างานของหลักสูตรที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้าง
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน N/A 4.17 4.82 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร N/A 4.00 4.67 

1.14 กระบวนการติดตาม ก ากับผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา N/A 4.14 4.15 
รวมผลการประเมิน N/A 4.05 4.56 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ระบบการศึกษาทางไกล)  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2560 19 

 

หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ์ 
ไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชมุ
เพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

1. การก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดประชมุเพ่ือการ
วางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสูตร (จ านวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐาน
ดังรายการประชมุ 5  ครั้ง 
แบบฟอร์มตัวบ่งช้ีข้อ 1.2 สรุปจ านวนผู้เข้าประชุม 

รายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ครั้งที่/วันที่
ประชุม 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 

1. ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
2. ดร.อดิศร ศิริ 
3. ดร.จิรฐา จรวงษ์ 
4. รศ.ดร.สบสันติ์ มหานิยม 
5. ผศ.ดร.นิตยา ส าเร็จผล 

1. (26/มิ.ย./
60) 

5 คน 100 

2. (5/ก.ย./ 
60) 5 คน 100 

3. (7/พ.ย./ 
61) 

5 คน 100 

4. (6/ก.พ./
61) 

5 คน 100 

5. (8/ก.ค./
61) 

5 คน 100 

เฉล่ียร้อยละ 100 
2. สรุปสาระส าคัญของการประชมุเพ่ือการวางแผน 
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1, 1.2 และ1.3 
 

√  

2) มีรายละเอยีดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น 
 หลักสูตรใหม ่
 หลักสูตรปรับปรุง 
- เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2559  โดยผ่านการรับรอง/
รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
 
 

√  

3) มีรายละเอยีดของรายวิชา 
และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่ก าหนดใน มคอ.2 จ านวน
8วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 
2. หลักสูตรไมไ่ด้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา 
2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา 
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอร์มตัว
บ่งชี้ข้อ 3.1 

√  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

4) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการ
ด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่
เปิดสอนและจัดท า มคอ.5 - 6 
จ านวน 8  วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 
2. หลักสูตรไมไ่ด้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
2.1 ในสังกัดคณะ  - วิชา 
2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา 
ส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
หลักฐาน 
- แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมดทุกชั้นปี และหลักฐาน มคอ.5 
- รายงานการประชมุ กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา 
มคอ. 5 

√  

5) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
ปีการศึกษา .2560. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา 
หลักสูตรและการสอน มีการจัดท า มคอ.7  ส่งภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยมีข้อมูลเพ่ือการน าเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษาถัดไป 

√  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในคู่มือการทวน
สอบของมหาวิทยาลัย เพ่ือยืนยันว่านิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษามี
ผลการเรยีนรู้ (learning outcomes) ตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2  
โดยมีรายชื่อวิชาทีม่ีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่
ก าหนดใน มคอ.3 จ านวนทั้งสิ้น 4 วิชา จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
ตลอดปีการศึกษา 2560 จ านวน 8 วิชา คิดเป็นร้อยละ 50 (อย่าง
น้อยร้อยละ 25) 
2. มีการจัดท ารายงานผลการทวนสอบเพ่ือเป็นหลักฐานการบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (ตามแบบฟอรม์ 5.4.6) 

√  

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรยีนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว  

1. ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการจัดท าแผนการปรบัปรุงผล
การเรียนรู้ วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาทีม่ี การ
ปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตาม
ข้อเสนอแนะใน มคอ.7 ในปีการศึกษา 2560 
2. มีข้อมูลแผนการด าเนินการก าหนดใน มคอ.3-4  และมีการ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุก
คน ได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ไม่ม ี

N/A  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จ านวนอาจารย์ประจ า 
ที่ได้รับการพัฒนา 5 คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการน าความรู้ไปใช้
ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงาน 

ที ่
ช่ือ – 
นามสกุล 

ช่ือโครงการ 
หรือหัวข้อ 
ที่รับการ
พัฒนา 

วัน/
เดือ
น/ปี 

จัด
โดย 

หัวข้อที่
น าไปใช้ใน 
การเรียน
การสอน 

1 ผศ.ดร.
สุภาพร 
แพรวพนิต 

1.โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
อาจารย์และ
บุคลากร
ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

17-
18 
มีนา
คม 
256
1 

บัณ
ฑิต
วิทย
าลัย 

1.การ
จัดการ
เรียนการ
สอนใน
ศตวรรษที่ 
21 
2.กิจกรรม 
ไม่ ล้ม ไม่
ลืม ดม่
เสื่อม 

2.โครงการ
อบรมกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิอุด
ศึกษา :การ
จัดการเรียน
การสอนที่
มุ่งเน้น
มาตรฐาน
ผลลัพธ์
มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 
Learning 
Outcome 

30 
มีค
256
1 
 

ส านั
ก
วิชาก
าร 

น าไปใช้ใน
การสอนแต่
ละรายวิชา 

2 ดร.อดิศร 
ศิริ 

1.โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
อาจารย์และ
บุคลากร
ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

17-
18 
มีนา
คม 
256
1 

บัณ
ฑิต
วิทย
าลัย 

1.การ
จัดการ
เรียนการ
สอนใน
ศตวรรษที่ 
21 
2.กิจกรรม 
ไม่ ล้ม ไม่
ลืม ดม่

√  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

เสื่อม 
2.โครงการ
อบรมกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิอุด
ศึกษา :การ
จัดการเรียน
การสอนที่
มุ่งเน้น
มาตรฐาน
ผลลัพธ์
มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 
Learning 
Outcome 

30 
มีค
256
1 
 

ส านั
ก
วิชาก
าร 

น าไปใช้ใน
การสอนแต่
ละรายวิชา 

3 ดร.จิรฐา 
จรวงษ์ 

1.โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
อาจารย์และ
บุคลากร
ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

17-
18 
มีนา
คม 
256
1 

บัณ
ฑิต
วิทย
าลัย 

1.การ
จัดการ
เรียนการ
สอนใน
ศตวรรษที่ 
21 
2.กิจกรรม 
ไม่ ล้ม ไม่
ลืม ดม่
เสื่อม 

2.โครงการ
อบรมกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิอุด
ศึกษา :การ
จัดการเรียน
การสอนที่
มุ่งเน้น
มาตรฐาน
ผลลัพธ์
มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 
Learning 
Outcome 

30 
มีค
256
1 
 

ส านั
ก
วิชาก
าร 

น าไปใช้ใน
การสอนแต่
ละรายวิชา 

4 รศ.ดร.สบ
สันต์ิ มหา
นิยม 

1.โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ

17-
18 
มีนา

บัณ
ฑิต
วิทย

1.การ
จัดการ
เรียนการ
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

อาจารย์และ
บุคลากร
ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

คม 
256
1 

าลัย สอนใน
ศตวรรษที่ 
21 
2.กิจกรรม 
ไม่ ล้ม ไม่
ลืม ดม่
เสื่อม 

2.โครงการ
อบรมกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิอุด
ศึกษา :การ
จัดการเรียน
การสอนที่
มุ่งเน้น
มาตรฐาน
ผลลัพธ์
มาตรฐานผล
การเรียนรู้ 
Learning 
Outcome 

30 
มีค
256
1 
 

ส านั
ก
วิชาก
าร 

น าไปใช้ใน
การสอนแต่
ละรายวิชา 

5 ผศ.ดร.
นิตยา 
ส าเร็จผล 

1.โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
อาจารย์และ
บุคลากร
ของบัณฑิต
วิทยาลัย 

17-
18 
มีนา
คม 
256
1 

บัณ
ฑิต
วิทย
าลัย 

1.การ
จัดการ
เรียนการ
สอนใน
ศตวรรษที่ 
21 
2.กิจกรรม 
ไม่ ล้ม ไม่
ลืม ดม่
เสื่อม 

2.โครงการ
อบรมกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิอุด
ศึกษา :การ
จัดการเรียน
การสอนที่
มุ่งเน้น
มาตรฐาน
ผลลัพธ์
มาตรฐานผล

30 
มีค
256
1 
 

ส านั
ก
วิชาก
าร 

น าไปใช้ใน
การสอนแต่
ละรายวิชา 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

การเรียนรู้ 
Learning 
Outcome 

สรุปผล 
จ านวนอาจารย์

ประจ าที่ได้รบัการ
พัฒนา 5 คน 

จ านวนอาจารย์ประ 
จ ารวม 5 คน 

 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

1. มีการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ 
(ถ้ามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จ านวนบุคลากร 
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ได้รบัการพัฒนา 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี) 
2.  มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่น าไปใช้สนับสนุน 
การเรียนการสอน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ 
ชื่อ – 
นามสกุล 

ชื่อโครงการ 
หรือหัวข้อ 
ที่รับการ
พัฒนา 

วัน/
เดือน
/ปี 

จัดโดย 

หัวข้อที่
น าไปใช้ใน 
การเรียน
การสอน 

1 
น.ส.จิราพัชร 
ชายกุล 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
อาจารย์และ
บุคลากรของ
บัณฑิต
วิทยาลัย 

17-
18 
มี.ค. 
2561 

บัณฑิต
วิทยาลั
ย 

1.การดูแล
แลพบริการ 

การใช้ระบบ 
WEMS 

1 
ส.ค.
2560 

ส านัก
เทคโนโ
ลยีสาร 
สนเทศ 

ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

การใช้
เทคโนโลยี E-
Office 

2-3 
ส.ค. 
2560 

ส านัก
เทค
โนโล ยี
สาร 
สนเทศ 

ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

สรุปผล 
จ านวนบุคลากร

สนับสนุนท่ีได้รับการ
พัฒนา 1 คน 

จ านวนบุคลากร
สนับสนุนประจ ารวม 1 

คน 
 
 

√  
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ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ทั้งสิ้นจ านวน
27 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 3.81 
ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ 
เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.83 เมื่อแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจ

มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตาม TQF 

ผลส ารวจ 

ค่าเฉล่ี
ย 

ระดับ
คุณภา

พ 

ผลรว
ม

คะแน
น 

จ านวน
ผู้

ประเมิ
น 

1 ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

605 27 4.48 ดีมาก 

2 ด้านความรู้ 670 27 4.96 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 648 27 4.80 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

671 27 4.97 ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

670 27 4.96 ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพ 

648 27 4.80 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

  4.83 ดีมาก 

 
 

N/A  



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน | หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน (ระบบการศึกษาทางไกล)  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2560 26 

 

ดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

12) ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
(ปีการศึกษา 2559) ทั้งสิ้นจ านวน ..-.. คน มีผู้ตอบแบบประเมิน
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ........-.... ได้คะแนนความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ ....-....... 
เมื่อแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจ

มาตรฐานผลการเรียนรู้
ตาม TQF 

ผลส ารวจ 

ค่าเฉล่ี
ย 

ระดับ
คุณภา

พ 

ผลรว
ม

คะแน
น 

จ านวน
ผู้

ประเมิ
น 

1 ด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

- - - - 

2 ด้านความรู้ - - - - 
3 ด้านทักษะทางปัญญา - - - - 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- - - - 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- - - - 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติ
วิชาชีพ 

- - - - 

รวมผลประเมินคุณภาพ
บัณฑิต 

- - - - 

 
หมายเหตุ : ยังไม่มีนิสิตจบการศึกษาในรหัสนิสิต 2559 
 

N/A  

รวมตัวบ่งชี้ในปีน้ี 9 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100 
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีน้ีที่ด าเนินการผ่าน 10 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีน้ี  100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา - 4.00 4.35 

1.2 ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ต ารา/
หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพยีงต่อการจัดการศึกษา  

- 3.80 4.65 

1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

- 4.00 4.67 

1.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา - 4.00 4.70 

1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน - 4.20 4.42 

1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมปีระสิทธิภาพ - 4.00 4.40 

1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่ส าหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน - 3.80 4.55 

1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ า ไฟฟ้า และการก าจัดขยะให้กับนิสิต - 4.00 4.56 

1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ - 4.00 4.75 

1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อท าวิจัย  - 4.00 4.60 

รวมผลการประเมิน - 3.98 4.57 
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รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2557  

- 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2558  
- 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2559  

1. ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
2. ดร.อดิศร ศิริ 
3. ดร.จริฐา จรวงษ์ 
4. รศ.ดร.สบสันต์ มหานิยม 
5. ดร.นภาภรณ์ ธัญญา 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2560 
1. ผศ.ดร.สุภาพร แพรวพนิต 
2. ดร.อดิศร ศิริ 
3. ดร.จริฐา จรวงษ์ 
4. รศ.ดร.สบสันต์ มหานิยม 
5. ผศ.ดร.นิตยา ส าเร็จผล 
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ระบบการศึกษาทางไกล)  
ปีการศึกษา 2557-2560 สรุปผลค่าคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจ านวน 13 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2557 

ปีการศึกษา  
2558 

ปีการศึกษา  
2559 

ปีการศึกษา  
2560 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต 

(มี 2 ตัวบ่งชี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - - N/A N/A 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,
ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร ่

- - N/A N/A 

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   N/A N/A 
3. นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา - - 3 3 
ตังบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - - 3 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - - 2 2 

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   2.66 3.00 
4. อาจารย์ 
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ - - 4 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ - - 5+2.50+5/3=
4.17 

5+2.08+3.33
/3=3.47 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ี
คุณวุฒิปริญญาเอก - - 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ - - 2.50 2.08 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - - 2 3.33 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2.4 (ปริญญาเอก) จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- -   

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - - 2 2 
รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   4.50  
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน

ผู้เรียน 
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - - 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    - - 3 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรยีน - - 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - - 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   3.50 3.75 
6. สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู ้
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - - 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - - 4.00 4.00 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งช้ี   3.29 3.32 


