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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  

 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในเสร็จเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอรายงานน้ีตอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ดร.วัลลภา ศรีทองพิมพ   (ประธานกรรมการ) 

2) อาจารยธิดา จินดามณี    (กรรมการ) 
   3) รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท  (กรรมการและเลขานุการ) 

4) อาจารยอุดม สมบรูณผล   (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 7 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 
 - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - ขอมูลสถิติพื้นฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 13 
 - รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร 23 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2557-2560 24 
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บทสรปุผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

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

คณะบริหารธุรกิจไดมีการปรับชื่อคณะดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใหปรับโครงสรางของ
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 เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2553  อางถึงเอกสารท่ี ศธ 0506(4) / 4096  ลงวันท่ี 24 มีนาคม 
2553 

โดยมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 12 คน จําแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 9 
คน   วุฒิปริญญาเอก 3 คน  ท้ังน้ีหลักสูตรมีนิสิตจํานวน 1,318 คน และมีนิสิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 242 คน 

ปณิธาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มุงม่ัน ใหการศึกษาและพัฒนานิสิต เพ่ีอใหเปนบัณฑิตท่ีมีความสามารถ
และคุณภาพทางการศึกษา รวมท้ังมีการพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเปนบัณฑิตท่ีดีและ
สามารถรับใชสังคมไดทุก ๆ ดาน 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรียนรูท่ีชัดเจนและสงเสริมการศึกษาท่ีมีคณุภาพ สนองตอบความ
ตองการดานวิชาการแกสังคม สรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกลกาวล้ํานํายุค
ควบคูคุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

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

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

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน SAR CAR 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

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

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 476.33/109=4.37 4.37 4.37 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
43/43x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 บัณฑิต 4.69 4.69 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

รวมคะแนนองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3 3 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

รอยละ 15 
3/12x100=25 
25/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
0/12x100=0 
0/60x5=0 

0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

รอยละ 15 
4.0/12x100=33.33 

33.33/20x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย 3.78 3.78 
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 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

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

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.82 3.82 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

- 
 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 -   
 
องคปะกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

- 
 
องคปะกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

- 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

- 
 

องคปะกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 
องคปะกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   

วันท่ี 10 สิงหาคม 2561 
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมิน 

1 การกํากบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ดร.วัลลภา ศรีทองพิมพ 
2. อ.ธิดา จินดามณี 
3. รศ.ดร.กญัญามน กาญจนาทวีกลู 
4. อ.วรรณพร พทุธภูมิพิทักษ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ 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 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2560 

ระหวางวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 

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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คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตป
การศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

2556 348 347 224 167 90 
2557 - 375 375 311 193 
2558 - - 362 362 264 
2559 - - - 459 439 
2560 - - - - 332 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จํานวน
รับเขา 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
รวมนิสิต
สําเร็จ

การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ี
พนสภาพสะสม

จนถึงสิ้นป
การศึกษา 

อัตราการ
สําเร็จ

การศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

2556 350 2 1 123 57 35 218 42 62.29 

2557 375       64 117 181 1 48.27 

2558 362         90 90 8 24.86 

2559 459         0 0 20 0.00 

2560 337         0 0 5 0.00 

รวม 1,883 2 1 123 121 242 489 76 97.98 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2559 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ 
ผลรวมคา
คะแนน 

จํานวนคน 
ท่ีตอบ 

คาเฉลี่ย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

476.33 109 4.37 

   (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 488.32 109 4.48 
   (2) ดานความรู 468.70 109 4.30 
   (3) ดานทักษะทางปญญา 474.15 109 4.35 
   (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 486.14 109 4.46 

 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

462.16 109 4.24 

 
  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพ
กําหนด) 

476.33 109 4.37 

2 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 121 

3 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

109 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) 
(อยางนอยรอยละ 20) 

90.08 

 
ผลสํารวจการมีงานทําหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 121 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ 120 99.17 

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลงัสําเรจ็การศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 43 35.83 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 43 100 

- ไมตรงสาขาที่เรียน -  

จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ 5 4.17 

จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา 71 59.17 

จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 

จํานวนบัณฑิตที่อปุสมบท 1 0.83 

จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 

รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 43 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสรมิและพัฒนานิสิต 
การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคําปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา - 4.04 4.10 4.19 
    1.2 นิสิตไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกาํหนดแผนการเรียน ตาม
หลักสูตรโดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

- 4.05 4.08 4.18 

    1.3 การใหเวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ - 4.10 4.12 4.17 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต 
เพื่อชวยใหนิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

- 4.02 4.09 4.18 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออื่นๆ หรอืถายทอด
ประสบการณอื่น  ๆแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

- 4.12 4.14 4.20 

รวมผลการประเมิน - 4.06 4.10 4.18 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จํานวนนิสิตตนป

การศึกษา 
จํานวนนิสิตสิ้นสุด 

ปการศึกษา 
อัตราการคงอยู 

(รอยละ) 
จํานวนท่ีหายไป 

2556 350 90 88.00 42 
2557 375 193 99.73 1 

2558 362 264 97.79 8 
2559 459 439 95.64 20 
2560 337 332 98.52 5 
รวม 1,883 1,318 95.96 76 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.30 4.13 4.15 4.19 
2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอรองเรียน 4.22 4.11 4.12 4.16 
3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.33 4.13 4.15 4.17 
4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน 4.20 4.07 4.13 4.15 
5. วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.20 4.08 4.14 4.16 
6. ผลการจัดการขอรองเรียน 4.00 4.06 4.11 4.17 

คาเฉลี่ยแตละดาน 4.21 4.10 4.13 4.18 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา จํานวนอาจารยท้ังหมดตนปการศึกษา 
จํานวนอาจารย  
 สิ้นปการศึกษา 

อัตราการคงอยู  
(รอยละ) 

2557 - - - 

2558 - - - 
2559 12 12 100.00 

2560 12 12 100.00 

 
ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2558 2559 2560 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
1.1 การกําหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลอืก การพฒันา และสงเสริมใหนิสิตมีความพรอม 
และสําเรจ็การศึกษา 

4.17 4.27 4.33 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.35 4.48 4.53 
1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตามโครงสราง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.25 4.25 4.27 

1.4 อาจารยประจําหลักสูตรไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.40 4.47 4.47 

1.5 การเปดรายวิชามีลําดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอือ้ใหนิสิตมพีื้นฐานความรูและสามารถ
ตอยอดความรูอยางมรีะบบ 

4.17 4.17 4.20 

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมสีัดสวนที่เหมาะสมกบัจํานวนนิสิตที่รบัในหลักสูตร 4.24 4.33 4.33 

1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.25 4.47 4.47 
1.8 อาจารยประจําหลักสูตรมสีวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลกัสูตร 4.47 4.52 4.53 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ
สอนของอาจารย 4.34 4.37 4.40 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.30 4.38 4.40 

1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรอืคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 4.27 4.30 4.33 
1.12 บรรยาศการทํางานของหลักสูตรทีส่งเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการ
อยูรวมกัน 

4.36 4.45 4.47 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อปุกรณ สําหรบัการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.60 4.61 4.67 

1.14 กระบวนการติดตาม กํากบัผลการดําเนินงานของหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒกิารศึกษา 4.05 4.22 4.27 

รวมผลการประเมิน 4.30 4.38 4.40 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
เปนไป 

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

1) อาจารยประจําหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

1. การกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการ
วางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จํานวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐาน
ดังรายการประชุม 5 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจํานวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจาํหลักสตูร 
คร้ังที่/วันที่

ประชุม 

จํานวน
ผูเขารวม
ประชุม 

รอยละ 

1. ดร.อนันตพร วงศคาํ 
2. .นีรนุช เนื่องวัง 
3. อ.ดาวรุงรตา วงษไกร 
4. อ.นภสินธุ กูลปญญา 
5.ดร.ปญฑิพาณี ธาราภิบาล 
6.ดร.เฉลิมชนม อําพรไพ 
7.อ.ศักดิ์ชัย เดียวศิริ 
8.อ.นราศักดิ์ แมนสุรางค 
9.อ.สมยศ ศรีพิริยะ 
10.อ.นริส อุไรพันธ 
11.อ.วนัส เพชรร่ืน 
12.อ.วรรณพรพุทธภูมิพิทักษ 

1 27 มิย 60 12 คน 100% 
2 26 กย 60 12 คน 100% 
3 28 พย 60 12 คน 100% 
4.27 กพ 61 12 คน 100% 
5 29 พค 61 12 คน 100% 

 

เฉลี่ยรอยละ 100% 

2. สรุปสาระสําคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ1.3   
 

√  

2) มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือ  มาตรฐานคุณ วุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
            หลักสูตรใหม            
        หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2542 โดยผานการรับรอง/
รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ 2559 (มคอ.2) คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2559 
เม่ือวันที่  3 พฤษภาคม 2559 และไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการให
ความเหน็ชอบหลักสูตร (รอการรับทราบหลักสูตรจากสกอ)  
 
 
 
 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
แ ละ รายละ เอี ย ด ขอ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กําหนดใน มคอ.2 จํานวน
71 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 61วิชา 
     ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวน  24 รายวิชา 
     ภาคการเรียนที่ 2 จํานวน  26 รายวิชา 
     ภาคฤดูรอนจํานวน  11 รายวิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ  วิชา 
  2.2 นอกสังกัดคณะ10วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ดังตอไปน้ี 
     ภาคการศึกษาที่ 1  สงมคอ 3 และ 4 วันที่ 1 ก.ค.2560 
     ภาคการเรียนที่ 2   สงมคอ 3 และ 4 วันที่ 1 ธ.ค. 2560 
    ภาคฤดูรอนสงมคอ 3 และ 4 วันที่ 1 เม.ย. 2561 
 

√  

4) จัด ทํ าร าย งานผลก าร
ดําเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ร าย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วั น  ห ลั ง ส้ิ น สุ ด ภ า ค
การศึกษาที่ เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่
เปดสอนและจัดทํา มคอ.5 - 6  
จํานวน 71 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 61 วิชา 
     ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวน  24 รายวิชา 
     ภาคการเรียนที่ 2 จํานวน  26 รายวิชา 
     ภาคฤดูรอนจํานวน  11 รายวิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ  วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 10 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กําหนดสงมคอ 5 และ 6 
     ภาคการศึกษาที่ 1  สงมคอ 5 และ 6 วันที่ 10 ม.ค.2561 
     ภาคการเรียนที่ 2   สงมคอ 5 และ 6วันที่ 14 มิ.ย. 2561         
     ภาคฤดูรอนสงมคอ 5 และ 6 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 
- รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา 
มคอ. 5 และ มคอ 6 

√  

5) จัด ทํ าร าย งานผลก าร
ดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
6 0 วั น  ห ลั ง ส้ิ น สุ ด ป
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจ (ทางไกล) มีการจัดทํา 
มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีขอมูลเพื่อการ
นําเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่
เ ป ด ส อ น ใน แ ต ล ะ ป
การศึกษา 

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กําหนดในคูมือการทวน
สอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสําเร็จการศึกษามี
ผลการเรียนรู (learning outcomes) ตามที่กําหนดไวใน มคอ.2  
โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จํานวนทั้งส้ิน วิชา จากวิชาที่เปด
สอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2560 จํานวน 61 วิชา คิดเปนรอย
ละ 25 ดังตอไปน้ี 
     ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวน 24 รายวิชาทวนสอบจํานวน 6วิชา 
     ภาคการเรียนที่ 2 จํานวน  26 รายวิชาทวนสอบจํานวน 7วิชา 
     ภาคฤดรูอนจํานวน  11 รายวิชาทวนสอบจํานวน 3 วิชา 
2. มีการจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 
 

√  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่ รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว  

1. ปการศึกษา2560 หลักสูตรมีการจัดทําแผนการปรับปรุงผลการ
เรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง 
C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.
7 ในปการศึกษา2559 
2. มีขอมูลแผนการดําเนินการกําหนดใน มคอ.3-4  และมีการ
รายงานผลการดําเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√  

8) อาจารย ใหม (ถามี) ทุก
คน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

ปการศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ทางไกล)ไมมีการ
รับอาจารยใหม  

ไมประเมิน  

9) อาจารยประจําหลักสูตร
ทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ  อยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยสอน จํานวนอาจารยประจํา 
ที่ไดรับการพัฒนา 12 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนําความรูไปใช

ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน ดังเอกสารอางอิง 
 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จํานวนบุคลากร 
สนับสนุนการเรียนการสอน ทีไ่ดรับการพัฒนา...................คน    
คิดเปนรอยละ............. (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นําไปใชสนับสนุน 
การเรียนการสอน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที ่ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือโครงการ หรือ

หัวขอ 
ที่รบัการพัฒนา 

วัน/
เดือน/

ป 
จัดโดย 

หัวขอที่
นําไปใชใน 

การเรยีนการ
สอน 

1      
 สรุปผล จํานวนบุคลากรสนบัสนนุท่ี

ไดรับการพัฒนา...................
คน 

 จํานวน
บุคลากร
สนับสนนุ
ประจํารวม
.................คน 

 

ไม่ประเมิน  

11) ระดับความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ป สุ ด ท า ย /
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉ ล่ีย ไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ช้ันป สุดทาย  ทั้ งส้ิน
จํานวน. 283 คน มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 233 คน คิดเปน
รอยละ82.33 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนน
ความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ  4.35 เม่ือแยกเปนรายดานได
ดังน้ี 

ที ่
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม 

TQF 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 4.25 ดี 

2 ดานความรู 4.45 ดี 

3 ดานทักษะทางปญญา 4.20 ดี 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและ
ความรบัผิดชอบ 

4.35 ดี 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.35 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 4.34 ดี 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 4.35 ดี 
 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

12) ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 
(ปการศึกษา 2559) ทั้งส้ินจํานวน.121 คน มีผูตอบแบบประเมิน
จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 90.08 ไดคะแนนความพึงพอใจ
ตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.37 เม่ือ
แยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที ่
ความพึงพอใจ

มาตรฐานผลการเรียนรู
ตาม TQF 

ผลสํารวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จํานวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

  
2443 545 4.48 ดี 

2 ดานความรู 2346 545 4.30 ดี 

3 ดานทักษะทางปญญา 2364 545 4.35 ดี 

4 ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

2432 545 4.46 ดี 

5 ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2309 545 4.24 ดี 

6 ดานทักษะการ
ปฏิบัติวิชาชีพ 

2383 545 4.37 ดี 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 4.37 ดี 
 

√  

รวมตัวบงช้ีในปนี ้ มีจํานวน 10 ตัวบงช้ี   

จํานวนตัวบงช้ีที่ดําเนนิการ
ผานเฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-5 

มีจํานวน 10 ตัวบงช้ี 
(ตัวบงช้ีที่ดําเนินการผาน  1, 2, 3, 4, และ5) 
(ตัวบงช้ีที่ดําเนินการไมผาน 1, 2, 3, 4, และ5) 

  

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-5 รอยละ100   
จํานวนตัวบงช้ีในปนีท้ี่

ดําเนินการผาน 
มีการดําเนนิการผานจํานวน 10 ตัวบงช้ี   

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในป
นี้ (มีตัวบงช้ีจํานวน...... ตัว

บงช้ี) 
รอยละ100   
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2558 2559 2560 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.11 4.13 4.17 
1.2 ทรัพยากรที่เอือ้ตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและพอเพยีงตอการจัดการศึกษา 

4.09 4.12 4.17 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมลูที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรงุใหทันสมัย 

4.12 4.13 4.16 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.11 4.14 4.18 
1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจจบุัน 4.13 4.17 4.20 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.14 4.17 4.20 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรบันิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน 4.11 4.14 4.18 
1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบนํ้า ไฟฟา และการกําจัดขยะใหกับนิสิต 4.12 4.15 4.18 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 4.13 4.16 4.19 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึง่ไมใชหองเรยีน) ใหนิสิตเพื่อทําวิจัย  4.11 4.14 4.18 

รวมผลการประเมิน 4.12 4.14 4.18 
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รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 

- 
 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2558 
- 

 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 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 
 

รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 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.วรรณพรพุทธภูมิพิทกัษ 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปการศึกษา 2557-2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา  
2557 

ปการศึกษา  
2558 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

- - ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 4.53 4.37 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

- - 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 บัณฑิต - - 4.77 4.69 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

รวมคะแนนองคประกอบที่ 3 นักศึกษา - - 3.33 3 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - - 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย - - 
4.17+0+5/3

=3.06 
5+0+5/3 

=3.33 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- - 4.17 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่
ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

- - 0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

- - 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร 

- -   

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

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - - 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- - 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน - - 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- - 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน - - 4 4 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู - - 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู - - 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี - - 3.89 3.82 

* หมายเหตุ * ระบบการศึกษาทางไกลเร่ิมประเมินปแรกในปการศึกษา 2559  

 


