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คำนำ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดนี ้ คณะผู ประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในเสร็จเรียบรอยแลว  จึงนำเสนอรายงานนี ้ตอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ดร.วัลลภ ศรีทองพิมพ    (ประธานกรรมการ) 

2) อาจารยธิดา จินดามณี    (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ    (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลท่ัวไป 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  
ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมทั ้งสิ ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ไดรับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยใหเปดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหมด 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   แตทางคณะบริหารธุรกิจ ไดเปด
ดำเนินการเรียนการสอนเพียง 5 สาขาวิชา โดยแบงเปนหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเน่ือง 2 ป 

คณะบริหารธุรกิจไดม ีการปรับชื ่อคณะดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใหปรับโครงสรางของ
มหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะรัฐศาสตรรวมกันและไดปรับชื่อคณะเปน” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7 /2551 วันอังคารท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยตองรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ในปการศึกษา 2551 - ปจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร  ไดเปดหลักสูตรคือ 
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
ในปการศึกษา  2552 ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรไดมีการอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบและการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553  อางถึงเอกสารที่ ศธ 0506(4) / 4096  ลงวันที่ 24 มีนาคม 
2553 

โดยมีจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 12 คน จำแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 6 
คน   วุฒิปริญญาเอก 6 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  1 คน ท้ังน้ีหลักสูตรมีนิสิตจำนวน 1,371
คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 164 คน 

ปณิธาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มุงมั่น ใหการศึกษาและพัฒนานิสิต เพี่อใหเปนบัณฑิตท่ีมีความสามารถ
และคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปนบัณฑิตที่ดีและ
สามารถรับใชสังคมไดทุก ๆ ดาน 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรียนรูท่ีชัดเจนและสงเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สนองตอบความ
ตองการดานวิชาการแกสังคม สรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกลกาวล้ำนำยุค
ควบคูคุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

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 - ชั้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปการศึกษา 2562 
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 

≥3.51 672.77/150=4.49 4.49 4.49 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
31/31x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.75 4.75 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 5 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 4 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+0.69+5/3 3.56 3.56 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
6/12x100=50 
50/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
1/12x100=8.33 
8.33/60x5=0.69 

0.69 0.69 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
3.2/12x100=26.67 

26.67/20x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.85 3.85 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 90 100 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 4 

6. ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3 5 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.85 3.85 
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หลักสูตร บริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  ปการศึกษา2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

1. การไดงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตอยูในเกณฑดีมาก 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคปะกอบท่ี 3 นิสิต 
จุดเดน  

1.  มีกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่บูรณาการกับการเรยีนการสอน และมีเครือขายเชิงพื้นที่ที่ดำเนินการอยาง
ตอเน่ืองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การเก็บขอมูลความพึงพอใจตอกระบวนการเตรียมความพรอมของนิสิต กิจกรรมการพัฒนานิสิต ควร
เก็บขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียใหครอบคลุมทุกดาน(ความพึงพอใจจากนิสิต และอาจารย) 

2. ผลที่เกิดกับนิสิตเรื่องการสำเร็จการศึกษา ควรแยกประเด็นสาเหตุที่บัณฑิตไมสามารถจบการศึกษาได
ตามแผนของหลักสูตร เพื่อเทียบเคียงเปอรเซ็นตการจบการศึกษาใหสอดคลองกับความเปนจริงมากที่สุด (เชน  
เปอรเซ็นตการคางชำระคาเทอม) 
องคปะกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน 

1. มีระบบกลไกในการสงเสริมใหคณาจารยไดรับทุนศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  ผลักดัน และสงเสริมใหคณาจารยสามารถผลิตผลงานทางวิชาการและตีพิมพในวารสารที่อยูในฐาน 
TCI 1 หรือในวารสารระดับนานาชาติไดเพิ่มมากย่ิงข้ึน อันจะเปนการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการใหกับคณาจารยอีก
ทางหน่ึง 

2. ควรกำหนดระยะเวลาในการติดตามแผนพัฒนาตนเองของคณาจารย เพื่อใหหลักสูตรสามารถชวย
คณาจารยที่ยังไมสามารถพัฒนาตำแหนงทางวิชาการได สามารถยื่นขอตำแหนงไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวใน
แผนพัฒนาตนเอง 
องคปะกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  
 1. มีการปรับปรุงหลักสูตรกอนรอบการดำเนินการ เพื่อใหเน้ือหาสาระรายวิชามีความทันสมัย สอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน และเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน มคอ.1 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน และช้ีแจงแสดงสาเหตุของการที่นิสติไมสามารถจบ
ไดตามแผนที่กำหนดไวในหลักสูตร   
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องคปะกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
จุดเดน  

1.  มีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ สงผลให ความ
พึงพอใจของนิสิตและ คณาจารยมีผลความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ดีข้ึนอยางตอเน่ือง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ดร.วัลลภา ศรีทองพิมพ 
2. อ.ธิดา จินดามณี 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำ
หรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับ 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
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 

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 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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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ี
เร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2556 348 347 224 167 90 75 66 
2557 - 375 375 311 193 101 84 
2558 - - 362 362 264 150 119 
2559 - - - 459 439 390 254 
2560 - - - - 332 329 226 
2561 - - - - - 354 278 
2562 - - - - - - 344 
รวม 348 722 961 1299 1318 1399 1371 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
จำนวนนิสิต

ท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ียังไม
สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อัตราการ

คงอยู 
2558 2559 2560 2561 2562 

2556 348 - 57 35 6 9 107 66 30.75 18.97 
2557 375 - 64 117 22 8 211 84 56.27 22.40 
2558 362 - - 90 73 24 187 119 51.66 32.87 
2559 459 - - - 49 76 125 254 27.23 55.34 
2560 332 - - - - 47 47 226 14.16 68.07 
2561 354 - - - - 0 0 278 0.00 78.53 
2562 344 - - - - 0 0 344 0.00 100.00 
รวม  - 121 242 150 164 677 1,371 26.30 53.26 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2562 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุนจบปการศึกษา 2561   

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1   (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 685.80 150 4.57 
  (2)ดานความรู 666.80 150 4.45 
  (3)ดานทักษะทางปญญา 669.00 150 4.46 
  (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 677.80 150 4.52 
  (5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 668.80 150 4.46 
  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขพี (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 668.40 150 4.46 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 672.77 150 4.49 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 150 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(คน) 

150 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ 
20) 

100.00 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 150 100.00 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 150 100.00 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

31 20.67 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 31 100.00 

- ไมตรงสาขาที่เรียน - - 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 
จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา 119 79.33 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รายไดเฉลี่ยของนิสิตสำเร็จการศึกษา (จำนวนเงิน) 18,428 - 
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 31 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิต ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

3.45 4.14 

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

3.44 4.13 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

3.44 4.14 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.49 4.15 

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

3.55 4.13 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหส ูงกวา
คุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา 
ตางประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

3.63 4.10 

รวมผลการประเมิน 3.50 4.13 

 จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.50  ทางหลักสูตรไดนำมาทำการพัฒนา/ปรบัปรุงในภาคการศึกษา2562 จึงทำใหมีคะแนน
เพิ่มข้ึนในทุกดาน คะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา
ศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

3.56 4.13 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

3.61 4.13 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

3.50 4.15 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

3.58 4.12 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการ
เรียน 

3.53 4.10 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

3.61 4.12 

รวมผลการประเมิน 3.57 4.12 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร พบวาในภาค
ปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยที่ 3.57 ทางหลักสูตรนำผลเขาประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุงตอไป  และหลักสูตรไดทำการปรับปรุง/พัฒนาทางดานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอ
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ซึ่งนำผลคาเฉลี่ย ในภาคการศึกษา 2562 มาพัฒนาปรับปรุงในทุก
เรื่อง จึงทำใหมีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากเดิม 3.57 เปน 4.12 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ป
การศึกษา 2562  ดานการรับนสิิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

3.50 4.13 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

3.57 4.12 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.54 4.13 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษาที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษา คาเฉลี่ยเทากบั 4.12 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องมีการแนะนำการใชชีวิต 
กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการเรียน และนำผลการประเมนิมาใชในการปรับปรงุ
เรื่องความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. เพิ่มชองทางการใหคำปรึกษาแกนิสิต 
2. เพิ่มชวงเวลาการใหคำปรึกษาแกนิสิต  
3. จัดกิจกรรมการปรบัพื้นฐานความรูกอนเขาเรียนสำหรับนิสิตใหม 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในประเด็นความคิดเห็นตอ
กระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. นิสิตมีชองทางการติดตอขอคำปรึกษาจากอาจารยทีป่รกึษามากข้ึน และสะดวกมากข้ึน 
2. นิสิตไดรับคำปรึกษามากกวาเวลาปฏิบัติหนาทีป่กติขิงอาจารย 
3. นิสิตไดรับความรูพื้นฐานกอนเขาเรียนในระดับเดียวกันและสามารถเขาเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิต 
(เฉพาะปริญญาตรี) ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา 4.17 4.24 4.24 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

4.14 4.21 4.22 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.15 4.20 4.20 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยให
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.19 4.23 4.25 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณอ่ืนๆ 
แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.10 4.24 4.31 

รวมผลการประเมิน 4.15 4.22 4.24 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษา ปการศึกษา 2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานพินธและการคนควาอิสระ
บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที ่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.16 4.18 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.14 4.16 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.13 4.14 
    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.15 4.17 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    ความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

4.16 4.16 

    3.2.6 การจัดการความเสี ่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

4.13 4.15 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.15 4.17 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.14 4.14 

รวมผลการประเมิน 4.14 4.16 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2562  
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพฒันาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.18 4.20 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

4.19 4.22 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.24 4.29 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลมุกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.29 4.30 

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

4.16 4.21 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.24 4.28 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.29 4.34 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

4.36 4.32 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.40 4.36 

รวมผลการประเมิน 4.26 4.28 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษาและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 
2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและดานการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.14 4.16 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.26 4.28 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.20 4.22 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหความ
ชวยเหลืออื่นๆ หรือถายทอดประสบการณอืน่ๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.31 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการ คาเฉลี่ยเทากับ4.20 คะแนน  
 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพฒันา
นิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง.ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่
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ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 
4.16 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการแนะนำการลงทะเบียน
เรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง
การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังน้ี 
1. เพิ่มชองทางการติดตอขอคำปรึกษาของนิสิตกบัอาจารย 
2. จัดต้ังกลุมเครือขายออนไลนของนิสิตตามสาขาวิชา คณะ เพื่อรับขาวสาร 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ในประเด็นการแนะนำการลงทะเบยีน
เรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. นิสิตมีชองทางการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษามากข้ึน 
2. นิสิตสามารถรูและเขาใจในระบบการลงทะเบียนมากข้ึนจากเครือขายกลุมที่ต้ังข้ึน 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิม
ใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2556 348 347 224 167 90 75 66 

2557 - 375 375 311 193 101 84 

2558 - - 362 362 264 150 119 

2559 - - - 459 439 390 254 

2560 - - - - 332 329 226 

2561 - - - - - 354 278 

2562 - - - - - - 344 

รวม 348 722 961 1299 1318 1399 1371 

 
อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษา 
ท่ีรับเขา 

จำนวนนิสิต 
ตนปการศึกษา 

จำนวนนิสิต 
ส้ินสุดปการศึกษา 

อตัราการคงอยู  
(รอยละ) 

2556 348 66 18.97 
2557 375 84 22.40 

2558 362 119 32.87 

2559 459 254 55.34 

2560 332 226 68.07 

2561 354 278 78.53 

2562 344 344 100.00 

รวม 2,574 1,371 53.26 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.19 4.36 4.36 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.16 4.38 4.40 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.17 4.34 4.35 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.15 4.39 4.40 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.16 4.19 4.19 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.17 4.30 4.31 

รวมผลการประเมิน 4.18 4.32 4.34 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2562   
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.3 ดานผลท่ีเกดิกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.32 4.38 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.44 4.43 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.29 4.31 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.40 4.41 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.36 4.36 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.38 4.40 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.34 4.35 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.39 4.40 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.19 4.19 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.30 4.31 

รวมผลการประเมิน 4.34 4.35 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึง
พอใจและผลการจดัการขอรองเรียนของนิสติที่ไดมีคาเฉลีย่เทากับ 4.35 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องวิธีการ
จัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องวิธีการจัดการขอรองเรียน 
และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง.วิธีการจัดการขอรองเรียน. โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. แยกประเภทขอรองเรียนเปนหมวดหมูใหสอดคลองกัน 
2. แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาเพือ่ดำเนินการหาแนวทางแกไขปญหาจากขอรองเรียนของนิสิต 

ทั้งน้ีสามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิตในประเด็นวิธีการจัดการขอรองเรียน โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. สามารถแกปญหาหรอืจัดการกบัขอรองเรียนที่ใกลเคียงกนั สอดคลองกันไดในคราเดียวกัน 
2. มีผูดำเนินการชวยเหลือในการรองเรียนและแกปญหาขอรองเรียนของนิสิต 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.79 4.73 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.42 4.50 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร
สามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.50 4.52 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่
ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.79 4.83 

รวมผลการประเมิน 4.63 4.65 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพฒันาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

4.34 4.42 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.92 4.77 

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

4.94 4.73 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

4.63 4.63 

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

4.67 4.60 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.29 4.25 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาทีใ่หเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.79 4.83 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.88 4.94 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจำหลักสูตร 4.67 4.60 
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รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพฒันาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4.75 4.67 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 4.71 4.77 

รวมผลการประเมิน 4.65 4.66 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ
และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 4.67 4.69 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.75 4.77 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.54 4.60 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.75 4.77 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.67 4.73 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.79 4.67 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.67 4.67 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.80 4.83 

รวมผลการประเมิน 4.70 4.72 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

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

4.63 4.65 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.65 4.66 
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รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.70 4.72 
ภาพรวมผลการประเมิน 4.66 4.68 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื ่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยที ่ไดมีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.68 คะแนน และมีคาเฉลี ่ยต่ำสุดในเรื ่องระบบการรับและแตงตั ้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) คาเฉลี่ยเทากับ 4.65 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องระบบการรับและแตงต้ัง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) และนำผลการประเมินมาใชใน
การปรับปรุงเรื่องระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารยใหม) โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. เปดรบัสมัครอาจารยประจำสาขาวิชา ตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาที่ สกอ.กำหนด 
2. การกำหนดบทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบของอาจารยประจำหลกัสตูรอยางชัดเจน 
3. การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกบัคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 

ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,
ดานระบบการบริหารอาจารย และดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในประเด็นระบบการรับและแตงต้ัง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) โดยมีผลการดำเนินงานที่เปน
รูปธรรมดังน้ี 
1. มีอาจารยครบตามสาขาวิชาที่เปดทำการเรียนการสอน 
2. อาจารยแตละทานมหีนาที่รบัผิดชอบอยางชัดเจน 
3. ภาระงานของอาจารยแตละทานเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2562) สมอ.08 
1 ดร.อนันตพร   วงศคำ ดร.อนันตพร   วงศคำ 
2 ผศ.ดาวรุงรตา  วงษไกร ผศ.ดาวรุงรตา  วงษไกร 
3 ดร.ปญฑิพาณี   ธาราภิบาล ดร.ปญฑิพาณี   ธาราภิบาล 
4 ดร.เฉลิมชนม   อำพรไพ ดร.เฉลิมชนม   อำพรไพ 
5 อ.นภสินธุ   กูลปญญา อ.นภสินธุ   กูลปญญา 
6 อ.นราศักด์ิ   แมนสุรางค อ.นราศักด์ิ   แมนสุรางค 
7 อ.นริส   อุไรพันธ ดร.นริส   อุไรพันธ 
8 อ.วนัส   เพชรรื่น อ.วนัส   เพชรรื่น 
9 อ.ศักด์ิชัย เดียวศิร ิ อ.จิราพร   คันช่ัง 
10 อ.สมยศ ศรีพิริยะ อ.กนกวรรณ   อวมคำ 
11 อ.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ ดร.ธนกร   แกวมณี 
12 ดร.นีรนุช  เน่ืองวัง ดร.นีรนุช  เน่ืองวัง 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความพรอม และ
สำเร็จการศึกษา 

4.33 4.40  4.38 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.53 4.47 4.48 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตามโครงสรางหลักสูตร 
บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะ
ทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.27 4.33 4.38 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.47 4.47 4.56 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและสามารถตอยอด
ความรูอยางมีระบบ 

4.20 4.20 4.33 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.33 4.33 4.44 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.47 4.53 4.46 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานของ
หลักสูตร 

4.53 4.47 4.48 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ
อาจารย 

4.40 4.40 4.35 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.40 4.40 4.44 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 4.33 4.33 4.40 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการอยูรวมกัน 4.47 4.47 4.50 
    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.67 4.67 4.63 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.27 4.33 4.31 

รวมผลการประเมิน 4.40 4.41 4.44 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3.92 3.98 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 3.75 3.83 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 3.75 3.77 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

3.88 3.90 

รวมผลการประเมิน 3.83 3.87 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องจำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ 
3.77 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องจำนวนอาจารยเพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องจำนวนอาจารย
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. เปดรบัสมัครอาจารยประจำสาขาวิชา ตามมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาที่ สกอ.กำหนด 
2. การกำหนดบทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบของอาจารยประจำหลกัสตูรอยางชัดเจน 
3. การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกบัคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 
 ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานการบรหิารหลกัสตูรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็นจำนวนอาจารยเพียงพอ
ในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. มีอาจารยครบตามสาขาวิชาที่เปดทำการเรียนการสอน 
2. อาจารยแตละทานมหีนาที่รบัผิดชอบอยางชัดเจน 
3. ภาระงานของอาจารยแตละทานเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ปการศึกษา 2562  
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ
ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

  3.868 3.88 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตได
เรียน 

  3.869 3.90 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

  3.798 3.83 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา 
และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

  3.809 3.90 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

  3.935 3.98 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร   3.935 4.00 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน   3.800 3.81 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด   3.870 3.88 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร   3.849 3.90 
    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน   3.878 3.85 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

  3.845 3.92 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)   
    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชา
การศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต 

  3.754 3.79 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเน้ือหาสาระที่
กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

  3.818 3.83 

รวมผลการประเมิน 3.848 3.88 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการจัดรายวิชาเนนเนื้อหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปน
จุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต คาเฉลี่ยเทากับ 3.79 
คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดรายวิชาเนนเน้ือหา
ความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษย
ที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการจัดรายวิชาเนน
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เน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัติในเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจดุเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปน
มนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. จัดกิจกรรมโครงการการปฐมนิเทศนิสิตใกลจบการศึกษาเกี่ยวกับการอาชีพเมื่อจบกาสรศึกษาแลว 
2. เนนจัดการเรียนการสอนทีมุ่งเนนการปฏิบัติงานจรงิตามสาขาวิชา 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นการจัดรายวิชาเนนเนื้อหาความรูและ
ทฤษฎี การปฏิบัติในเนื้อหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชาการศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียม
นิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. นิสิตสามารถทำงานไดหลังจากจบการศึกษาไปแลว 
2. นิสิตมีความเขาใจและปฏิบัติงานตามสาขาวิชาที่ตนศึกษาได 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ ปการศึกษา 2562  
ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.1ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาทีส่อน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

  3.871 3.88 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียน
กับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

  3.800 3.81 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยใหทันสมัยในดาน
เน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

  3.852 3.85 

    5.2.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา
แจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

  3.821 3.90 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียม
กัน 

  3.774 3.75 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

  3.844 3.83 

รวมผลการประเมิน 3.827 3.84 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
ดานการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน   3.868 3.85 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต   3.873 3.88 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผู ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

  3.889 3.90 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตองมีกอน
เขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

  3.843 3.83 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การ
ทำงาน/การประกอบอาชีพ 

  3.817 3.78 

    5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการส่ือสาร
การพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการ
เรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

  3.881 3.88 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การ
เผยแพรผลงาน) 

  3.827 3.85 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดงูาน   3.813 3.81 
    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ   3.852 3.92 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

  3.803 3.79 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

  3.812 3.77 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสูอาจารยในสาขา/
หลักสูตร 

  3.843 3.79 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต   3.848 3.90 
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิ่มเติม (    
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรยีนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนิสิต 

  3.805 3.83 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต    3.814 3.88 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอ
การเรียนรูของนิสิต 

  3.796 3.85 

    5.2.17 การแตงตัง้อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใน (ถามี)   3.782 3.65 
    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารยที่ปรึกษา (ถามี)   3.782 3.77 
    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   3.821 3.81 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

  3.829 3.90 

รวมผลการประเมิน   3.809 3.83 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  3.827 3.84 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 3.809 3.83 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.818 3.835 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ไดมีคาเฉลี ่ยเทากับ 3.835 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการแตงตั ้งอาจารยที่ปรึกษา
โครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใน คาเฉลี่ยเทากับ 3.65 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องการแตงตั ้งอาจารยที่
ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใน และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง
เรื่องการแตงตั้งอาจารยที ่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใน โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังน้ี 
1. พิจารณาสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนรายวิชาโครงงานเพื่อกำหนดอาจารยผูรับผิดชอบโครงงาน 
2. แตงต้ังอาจารยประจำสาขาวิชาที่ทำการเรียนการสอนวิชาโครงงาน เปนทีป่รึกษาโครงงานใหแกนิสิต 
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ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นการแตงต้ัง
อาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใน โดยมีผลการดำเนินงานที่เปน
รูปธรรมดังน้ี 
1. สามารถระบุไดวาสาขาวิชาใดที่ทำการเรียนการสอนรายวิชาโครงงาน 
2. นิสิตไดรับคำปรึกษาตรงตามสาขาวิชาที่ทำโครงงานและเน้ือหาโครงงานเปนไปตามรายละเอียดของรายวิชา 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2562  
ดานการประเมนิผูเรียน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 3.575 3.73 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี 
ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

3.873 3.71 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกต
พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริง
ในการประกอบอาชีพ 

3.625 3.73 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและ
ผลลัพธการเรียนรู 

3.843 3.77 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต 
(มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

3.6875 3.79 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 3.74 3.96 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิต
และลักษณะของรายวิชา) 

3.746 3.67 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 3.76 3.75 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7 

3.8515 3.73 

รวมผลการประเมิน 3.744 3.76 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื ่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการตัด
เกรดและแจงใหนิสิตรบัรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑทีนิ่สิตมีสวน
รวม หรือรับรูรวมกันต้ังแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจาย
ของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) คาเฉลี่ยเทากับ 3.67 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรือ่งการตัดเกรดและแจงใหนิสติ
รับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑทีนิ่สิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกนั
ตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอน
ความสามารถที่แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการตัด
เกรดและแจงใหนิสิตรบัรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑทีนิ่สิตมีสวน
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รวม หรือรับรูรวมกันต้ังแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจาย
ของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. อาจารยประจำวิชากำหนดเกณฑการใหคะแนนอยางเหมาะสม 
2. แจงกำหนดการ สอบ และประกาศผลการเรียน อยางชัดเจน 
3. อาจารยประจำวิชาและอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรใหคำปรึกษาแกนิสิตเกี่ยวกบัผลการเรียน 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการประเมินผูเรียนในประเด็นการตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนด
เกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันต้ังแตแรก  มีขอมูล
หลกัฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริง
ของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. นิสิตสามารถกำหนดการเรียนของตนเองไดเพื่อบรรลุถึงระดับคะแนนที่จะไดจากการเรียน 
2. นิสิตรับรูผลการเรียนของตนเองไดตามเวลาที่กำหนดไว เพื่อดำเนินการการลงทะเบียนเรียนครัง้ตอไป 
3. นิสิตมีความเขาใจเกี่ยวกับผลการเรียนทีเ่กิดข้ึน 
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1 )อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง)  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร คร้ังท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวนผูเขารวม

ประชุม 
รอยละ 

1. ดร.อนนัตพร   วงศคำ 

2. ผศ.ดาวรุงรตา  วงษไกร 

3. ดร.ปญฑิพาณ ี  ธาราภิ
บาล 
4. ดร.เฉลิมชนม   อำพรไพ 
5. อ.นภสินธุ   กูลปญญา 

6. อ.นราศักดิ์   แมนสรุางค 
7. ดร.นริส   อุไรพันธ 
8. อ.วนัส   เพชรรื่น 

9. อ.จิราพร   คันชั่ง 

10. อ.กนกวรรณ   อวมคำ 

11. ดร.ธนกร   แกวมณ ี
12. ดร.นีรนุช  เน่ืองวัง 

1. 25 มิ.ย. 62 12 คน 100 
2. 24 ก.ย. 62 12 คน 100 
3. 26 พ.ย. 62 12 คน 100 
4. 25 ก.พ. 63 12 คน 100 
5. 26 พ.ค. 63 12 คน 100 
   
   
   

เฉล่ียรอยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 
  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถามี) 
หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2559 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2559 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
2/2559 และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือ
วันที่  3 เดือน พฤษภาคม  ป พ.ศ. 2559   

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 71 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 61 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

  2.1 ในสังกัดคณะ........วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ 10 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 71 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 61 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ........วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 10 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 
   

5) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา ปการศึกษา 
2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มีการจัดทำ มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูล
เพือ่การนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

 
   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการ
ทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทัง้ส้ิน 16 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2562 จำนวน 
61 วิชา คิดเปนรอยละ 25 (อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

 
  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
1. ปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การ
ปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2561 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

 
  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  มีการรับอาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีการ
จัดทำแผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม มีจำนวน 3 คน และอาจารยใหมไดเขา
รับ การปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารยใหม ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมี
อาจารย  พี่เล้ียงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่ดานการสอนของอาจารยใหม
หลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 
   

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 12 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 ดร.อนันตพร   วงศคำ กิจกรรมของศูนยจัดการ
ความรูและถายทอด
ผลงานวิจัย โครงการ 
Research Zone (2020) 

27-30  มกราคม 2563 ณ อาคารศูนย
จัดการความรูการ
วิจัย สำนักการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

การวิจัย การขอทุน 
ระเบียนตางๆ 

2 ผศ.ดาวรุงรตา  วงษไกร 
โครงการเตรียมความพรอม
การประกันคุณภาพ 

25 กุมภาพันธ 2563 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน วิทยาเขต
กาญจนบุรี 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3 ดร.ปญฑิพาณี   ธาราภิบาล โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑทองถิ่นชุมชน 
อำเภอหวยกระเจา 

ครั้งท่ี 1 13พฤศจิกายน 2562 
ครั้งท่ี 2 16 ธันวาคม 2562 
ครั้งท่ี 3 13 มกราคม2563 
ครั้งท่ี 4 6 กุมภาพันธ2563 
ครั้งท่ี 5 19 มีนาคม 2563 

อำเภอหวยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

การตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ กลยุทธ
การตลาด 

4 ดร.เฉลิมชนม   อำพรไพ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑทองถิ่นชุมชน 
อำเภอหวยกระเจา 

ครั้งท่ี 1 13พฤศจิกายน 2562 
ครั้งท่ี 2 16 ธันวาคม 2562 
ครั้งท่ี 3 13 มกราคม2563 
ครั้งท่ี 4 6 กุมภาพันธ2563 
ครั้งท่ี 5 19 มีนาคม 2563 

อำเภอหวยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

การตลาด การพัฒนา
ผลิตภัณฑ กลยุทธ
การตลาด 

5 อ.นภสินธุ   กูลปญญา โครงการเก่ียวกับการทำบัญชี
ครัวเรือน 

ครัง้ท่ี 1 19พฤศจิกายน 2562 
ครั้งท่ี 2 12 ธันวาคม 2562 
ครั้งท่ี 3 30 มกราคม2563 
ครั้งท่ี 4 18 กุมภาพันธ2563 
ครั้งท่ี 5 11 มีนาคม 2563 

อำเภอหวยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

การจัดทำบัญชี 
รายรับรายจาย 

6 อ.นราศักดิ์   แมนสุรางค โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
องคการบริหารสวนตำบล
ตำบลดอนแสลบ 

ครั้งท่ี 1 6 สิงหาคม 2562 
ครั้งท่ี 2 10 กันยายน 2562 
ครั้งท่ี 3 29 ตุลาคม2562 
ครั้งท่ี 4 19 พฤศจิกายน 2562  
ครั้งท่ี 5 17 ธันวาคม 2562 

เทศบาลตำบลดอน
แสลบ จังหวัด
กาญจนบุรี 

การสงเสริมสุขภาพ 
มนุษยสัมพันธ การ
ฝกอาชีพ 

7 ดร.นริส   อุไรพันธ โครงการบริการวิชาการเพ่ือ
ใหบริการประชาชนเก่ียวกับ
การเสียภาษี 

ครั้งท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2562 
ครั้งท่ี 2 19 ธันวาคม 2562 
ครั้งท่ี 3 9 มกราคม2563 
ครั้งท่ี 4 21 กุมภาพันธ2563 
ครั้งท่ี 5 25 มีนาคม 2563 

อำเภอสองพ่ีนอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

การเสียภาษี 

8 อ.วนัส   เพชรร่ืน 
โครงการเตรียมความพรอม
การประกันคุณภาพ 

25 กุมภาพันธ 2563 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิรน วิทยาเขต
กาญจนบุรี 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

9 อ.จิราพร   คันชั่ง โครงการเก่ียวกับการทำบัญชี
ครัวเรือน 

ครั้งท่ี 1 19พฤศจิกายน 2562 
ครั้งท่ี 2 12 ธันวาคม 2562 
ครั้งท่ี 3 30 มกราคม2563 
ครั้งท่ี 4 18 กุมภาพันธ2563 
ครั้งท่ี 5 11 มีนาคม 2563 
 

อำเภอหวยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

การจัดทำบัญชี 
รายรับรายจาย 

10 อ.กนกวรรณ   อวมคำ โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
องคการบริหารสวนตำบล
ตำบลดอนแสลบ 

ครั้งท่ี 1 6 สิงหาคม 2562 
ครั้งท่ี 2 10 กันยายน 2562 
ครั้งท่ี 3 29 ตุลาคม2562 
ครั้งท่ี 4 19 พฤศจิกายน 2562  
ครั้งท่ี 5 17 ธันวาคม 2562 

เทศบาลตำบลดอน
แสลบ จังหวัด
กาญจนบุรี 

การสงเสริมสุขภาพ 
มนุษยสัมพันธ การ
ฝกอาชีพ 

11 ดร.ธนกร   แกวมณี โครงการบริการวิชาการเพ่ือ
ใหบริการประชาชนเก่ียวกับ
การเสียภาษี 

ครัง้ท่ี 1 21 พฤศจิกายน 2562 
ครั้งท่ี 2 19 ธันวาคม 2562 
ครั้งท่ี 3 9 มกราคม2563 
ครั้งท่ี 4 21 กุมภาพันธ2563 
ครั้งท่ี 5 25 มีนาคม 2563 

อำเภอสองพ่ีนอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

การเสียภาษี 

12 ดร.นีรนุช  เนื่องวัง กิจกรรมของศูนยจัดการ
ความรูและถายทอด
ผลงานวิจัย โครงการ 
Research Zone (2020) 

27-30  มกราคม 2563 ณ อาคารศูนย
จัดการความรูการ
วิจัย สำนักการวิจัย
แหงชาติ (วช.) 

การวิจัย การขอทุน 
ระเบียนตางๆ 

สรุปผล จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 12 คน จำนวนอาจารยประจำรวม 12 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 2 คน   คิดเปนรอยละ 100 (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
ปฏิบัติงาน 

1 น.ส.ภิญญาพัชญ 
พรมมา 

เขารวมประชุม
คณะกรรมการสาขาวิชา
การบัญชี 

23 สิงหาคม 2562 ณ หองคอนเวชั้น ชั้น 4 
อาคาร 40 ปศรีปทุม 
(อาคาร 11) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
รวมระหวางสถาบัน 

2 นายวสัน เกตุกรอง โครงการเตรียมความพรอม
การประกันคุณภาพ 

25 กุมภาพันธ 2563 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
วิทยาเขตกาญจนบุรี 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สรุปผล จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับการพัฒนา 2 คน จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 2 คน 
 

 
  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน 159 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 142 คน คิดเปนรอย

ละ 89.31 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.46 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 647.6 142 4.57 ดีมาก 
2 ดานความรู 623 142 4.39 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 624.8 142 4.42 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 641.4 142 4.54 ดีมาก 
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 617.2 142 4.35 ดีมาก 
6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 632.4 142 4.47 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 631.07 142 4.46 ดีมาก 
 

√ 
  

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2561) ทั้งสิ้นจำนวน 150 คน มีผูตอบแบบ

ประเมินจำนวน 150 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 
4.49  เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 685.80 150 4.57 ดีมาก 
2 ดานความรู 666.80 150 4.45 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 669.00 150 4.46 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 677.80 150 4.52 ดีมาก 
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 668.80 150 4.46 ดีมาก 
6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 668.40 150 4.46 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 672.77 150 4.49 ดีมาก 
 

 
  



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 39 
 

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

รวมตัวบงช้ีในปน้ี 12 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-12 12 

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-12 100 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีไมประเมินในปน้ี - 

จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน 12 
รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.17 4.20 4.19 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.17 4.22 4.23 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.16 4.19 4.18 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.18 4.19 4.20 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.20 4.26 4.33 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.20 4.21 4.20 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.18 4.18 4.19 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.18 4.16 4.17 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.19 4.18 4.20 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.18 4.21 4.25 

รวมผลการประเมิน 4.18 4.20 4.21 

 การดำเนินการมีผลที่ดีข้ึน ไดแก ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยวัดจากผลการประเมินความพึงพอใจในดาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากปการศึกษา 2561 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และผลการประเมินความพึงพอใจปการศึกษา 
2562 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ 
 ปการศึกษา 2562  
ดานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ
หลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

4.03 4.14 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.00 4.13 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

3.91 4.13 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 3.93 4.11 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.12 4.11 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและ
ทันสมัย 

3.97 4.13 

    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 3.96 4.12 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือ
ทำงานรวมกัน 

4.13 4.09 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 3.94 4.06 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

3.96 4.12 

รวมผลการประเมิน 3.99 4.11 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู/ ฯลฯ ที่ไดมีคาเฉลีย่เทากับ 4.11 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 คะแนน 

หลักสูตรไดนำผลการประเมินในการใชทรัพยากรตางๆ ที่เปนแหลงสนับสนุนการเรียนรูของนิสิต โดย
ดำเนินการปละ 1 ครั้ง ทุกๆ สิ้นปการศึกษาและนำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางปรับปรุง
แกไข คณะกรรมการหลักสูตรรวมติดตามผลการใชทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากนิสิต ประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ ทำใหการจัดเตรียมและการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเกิดประโยชน ทำใหนิสิตมี
ศักยภาพในการเรียนมากขึ้นซึ่งทางมหาวิทยาลัยไดสนับสนุนสิ่งสนับสนุนตาง ๆ เพ่ือเอ้ือตอการเรียนการสอน โดยจัด
ใหมีชองทางการใหความชวยเหลือและสนับสนุนเทคนิคอยางเหมาะสมและเพียงพอ ดังน้ี  

1. ระบบ Western Call Center ที่จะใหคำแนะนาและสนับสนุนทางเทคนิคเมื่อผูเรียนประสบปญหา
ระหวางเรียน  

2. Contact US ระบบฝากขอความเมื่อผูเรียนประสบปญหาไมสามารถติดตอในระหวางเวลาทำงานได 
สามารถสงขอความฝากไว ผูดูแลระบบจะตอบกลับเมื่อดำเนินการแกไขแลวและจัดต้ังศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี
การกำกับ ติดตาม ดูแลระบบ บริหารการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งดานระบบคอมพิวเตอรที่ควบคุมระบบ
การเรียนการสอน มีการติดตั้งระบบรักษา ทั้งนี้จากการดำเนินการตามแผนที่วางไว หลักสูตรไดมีการประเมินผล
จากการใชเครื่องมือตางๆ พบวา นิสิตมีการใชเทคโนโลยีมากข้ึน โดยเฉพาะการสื่อสารเพิ่มข้ึน ในการสงงาน และ
สอบถามขอสงสัยจาก FAQ และชองทางอื ่นๆ นอกจากนี ้อาจารยสามารถเขาใจการใชระบบสื ่อสารและใช
เครื ่องมือ Live chat, Cyber U กับนิสิตเพิ ่มมากขึ้น ทำใหเกิดผลที่ดีดานการมอบหมายงานการสงงานที่ดีมี
ประสิทธิภาพและไมมีขอรองเรียนจากนิสิตดานชองทางการสื่อสาร (เอกสารหลักฐาน6.1-3)   

3. ในดานสารสนเทศทางหลักสูตรไดจัดใหมี  ในดานการคนหา การเปดอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดวย
คอมพิวเตอร E-book ซึ่งหนังสือใน E-book ของมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 3856 เลม แยกเปนหลักสูตรบริหารธุรกจิ 
420 เลม (เอกสารหลักฐาน6.1-4)  หลักสูตรไดมีการปรับปรุงและพัฒนาในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มี
ระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  E-library ซึ่ง ระบบ E-library มีหนังสือทั้งหมด 8967 เลมหลักสูตรบริหารมี 5853 
เลม (เอกสารหลักฐาน6.1-5)  โดยสามารถคนหาหนังสือ และทำการยืมหรือคืนหนังสือผานทางอินเทอรเน็ตเพื่อให
สามารถจัดการเกี่ยวกับข้ันตอนการคนหาหนังสือไดอยางรวดเร็วมากข้ึน ทำใหมีขอคิดเห็นในการพัฒนานิสิตมีชีวิต
ที่งายข้ึนในการคนควาและคนหาขอมูลไดงายข้ึนในดานเรื่องการเรียน ทำใหชีวิตมีสุขในรั้วมหาวิทยาลัย 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557  

- 
อาจารยประจำหลักสตูรประจำปการศึกษา 2558  

- 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559  

1. อ.นีรนุช เน่ืองวัง 
2. อ.ดาวรุงรตา วงษไกร 
3. อ.นภสินธุ กูลปญญา 
4. อ.อนันตพร วงศคำ 
5. ดร.ปญฑิพาณี ธาราภิบาล 
6. ดร.เฉลมิชนม อำพรไพ 
7. อ.ศักด์ิชัย เดียวศิริ 
8. อ.นราศักด์ิ แมนสรุางค 
9. อ.นริส อุไรพันธ 
10. อ.วนัส เพชรรื่น 
11. อ.วรรณพร พุทธภูมิพทิักษ 
12. อ.สมยศ ศรีพิริยะ 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1.ดร.อนันตพร วงศคำ 
2.อ.นีรนุช เน่ืองวัง 
3.อ.ดาวรุงรตา วงษไกร 
4.อ.นภสินธุ กูลปญญา 
5.ดร.ปญฑิพาณี ธาราภิบาล 
6.ดร.เฉลิมชนม อำพรไพ 
7.อ.ศักด์ิชัย เดียวศิริ 
8.อ.นราศักด์ิ แมนสรุางค 
9.อ.สมยศ ศรีพริิยะ 
10.อ.นริส อุไรพันธ 
11.อ.วนัส เพชรรื่น 
12.อ.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1.อ.นีรนุช เน่ืองวัง 
2.อ.ดาวรุงรตา วงษไกร 
3.อ.นภสินธุ กูลปญญา 
4.ดร.อนันตพร วงศคำ 
5.ดร.ปญฑิพาณี ธาราภิบาล 
6.ดร.เฉลิมชนม อำพรไพ 
7.อ.ศักด์ิชัย เดียวศิริ 
8.อ.นราศักด์ิ แมนสรุางค 
9.อ.สมยศ ศรีพริิยะ 
10.อ.นริส อุไรพันธ 
11.อ.วนัส เพชรรื่น 
12.อ.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1.ดร.อนันตพร วงศคำ 
2.ผศ.ดาวรุงรตา วงษไกร 
3.อ.นภสินธุ กูลปญญา 
4.อ.จริาพร คันช่ัง 
5.ดร.ปญฑิพาณี ธาราภิบาล 
6.ดร.เฉลิมชนม อำพรไพ 
7.ดร.ธนกร แกวมณี 
8.อ.นราศักด์ิ แมนสรุางค 
9.ดร.นีรนุช เน่ืองวัง 
10.ดร.นรสิ อุไรพันธ 
11.อ.วนัส เพชรรื่น 
12.อ.กนกวรรณ อวมคำ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปการศึกษา 2559-2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

ปการศึกษา  
2561 

ปการศึกษา  
2562 

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 

4.53 4.37 4.34 4.49 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.77 4.69 3.67 3.75 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
4.17+0+5/3

=3.06 
5+0+5/3 

=3.33 
3.56 

5+0.69+5/3 
=3.56 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
มีคณุวุฒิปริญญาเอก 

4.17 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

0 0 0.69 0.69 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.69 3.78 3.85 3.85 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 4 4 4 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 4 4 3.75 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.89 3.82 3.92 3.85 

* หมายเหตุ * ระบบการศึกษาทางไกลเร่ิมประเมินปแรกในปการศึกษา 2559  


