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คำนำ 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนด
จุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอย
แลว  จึงนำเสนอรายงานน้ีตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อ
รับทราบขอมูล 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 
ขอมูลทั่วไป 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขต

กาญจนบุรี 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 คณะบริหารธุรกิจไดมี

การปรับชื่อคณะดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใหปรับโครงสรางของมหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะ

รัฐศาสตรรวมกันและไดปรับชื่อคณะเปน” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 7 /2551 วัน

อังคารท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยตองรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ในปการศึกษา  2550  ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรไดมีการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)   สำนักงานคณะกรรกมการการอุดมศึกษาไดพิจารณา

รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรบณัฑิตเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2552  อางถึงเอกสารท่ี 

0506(2) / 119  ลงวันท่ี 7 มกราคม 2553  

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 8 คน จำแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 4 คน   

วุฒิปริญญาเอก 4 คน และวุฒิปริญญาโทดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 คน ทั้งน้ีหลักสูตรมีนิสิตจำนวน 125 คน 

และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 19 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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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 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 86.50/19=4.55 4.55 4.55 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

รอยละ 20 
4/4x100=100 
100/100x5=5 

5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.78 4.78 
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 4 4 4 

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 5 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+2.08+5/3 4.03 4.03 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
4/8x100=50 
50/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
2/8x100=25 

25/60x5=2.08 
2.08 2.08 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
2.6/8x100=32.50 
32.50/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.01 4.01 
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 

รอยละ90 100 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 3.75 

6. ส่ิงสนับสนุนการ

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

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.97 3.97 
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หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  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) 
 3. ควรจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตใหสอดคลองกับบริบทของหลักสูตร(เฉพาะ รปศ.) 
องคปะกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน 

1. มีระบบกลไกในการสงเสริมใหคณาจารยไดรับทุนศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  ผลักดัน และสงเสริมใหคณาจารยสามารถผลิตผลงานทางวิชาการและตีพิมพในวารสารที่อยูในฐาน 
TCI 1 หรือในวารสารระดับนานาชาติไดเพิ่มมากย่ิงข้ึน อันจะเปนการเพิ่มศักยภาพทางวิชาการใหกับคณาจารยอีก
ทางหน่ึง 

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

1. ควรมีการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน และช้ีแจงแสดงสาเหตุของการที่นิสติไมสามารถจบ
ไดตามแผนที่กำหนดไวในหลักสูตร   
องคปะกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 
จุดเดน  

1.  มีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ สงผลให ความ
พึงพอใจของนิสิตและ คณาจารยมีผลความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ดีข้ึนอยางตอเน่ือง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 8 
 

การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตรมี 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.วัลลภ ศรีทองพิมพ  
2. อาจารยธิดา จินดามณี  
3. ดร.จรุีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

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

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 

5 หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร    
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 
(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2556 261 261 200 193 176 12 9 

2557 - 290 290 278 253 31 20 

2558 - - 118 118 110 28 21 

2559 - - - 29 28 23 10 

2560 - - - - 39 38 14 

2561 - - - - - 36 23 

2562 - - - - - - 28 

รวม 261 551 608 618 606 168 125 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
จำนวนนิสิต

ท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ียังไม
สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อัตราการ

คงอยู 

2556
-

2558 
2559 2560 2561 2562 

2556 261 66 7 3 0 0 76 9 29.12 3.45 
2557 290 - 12 11 5 3 31 20 10.69 6.90 
2558 118 - - 6 8 3 17 21 14.41 17.80 
2559 29 - - - 6 5 11 10 37.93 34.48 
2560 39 - - - - 8 8 14 20.51 35.90 
2561 36 - - - - 0 0 23 0.00 63.89 
2562 28 - - - - 0 0 28 0.00 100.00 
รวม 801 66 19 20 19 19 143 125 17.85 15.61 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2562 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี รุนจบปการศึกษา 2561 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1   (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 86.40 19 4.55 
  (2)ดานความรู 85.40 19 4.49 
  (3)ดานทักษะทางปญญา 87.20 19 4.59 
  (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 87.00 19 4.58 
  (5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 86.40 19 4.55 
  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 86.60 19 4.56 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 86.50 19 4.55 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 19 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(คน) 

19 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ 
20) 

100 

 
ผลสำรวจการมีงานทำหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

ขอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รอยละ 
จำนวนบัณฑิตทั้งหมด 19 100 
จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 19 100 
จำนวนบัณฑิตที่ไดงานทำหลงัสำเรจ็การศึกษา 
(ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอสิระ) 

4 21.05 

- ตรงสาขาทีเ่รียน 3 75 

- ไมตรงสาขาที่เรียน 1 25 

จำนวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ - - 
จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาที่มีงานทำกอนเขาศึกษา 15 78.95 
จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ - - 
จำนวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จำนวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร - - 
รายไดเฉลี่ยของนิสิตสำเร็จการศึกษา (จำนวนเงิน) 18,001 - 
รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 4 100 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต)  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

3.34 
 

3.78 

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

3.26 
 

3.69 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

3.34 
 

3.83 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.34 
 

3.76 

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

3.24 
 

3.71 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหสูงกวา
คุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา 
ตางประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

3.37 
 

3.78 

รวมผลการประเมิน 3.31 3.76 

 จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปการศึกษา 2561 
มีคะแนนคาเฉลี่ยเทากับ 3.31  ทางหลักสูตรไดนำมาทำการพัฒนา/ปรับปรุงในปการศึกษาที่ 2562 จึงทำใหมีคะแนน
เพิ่มข้ึนในทุกดาน คะแนคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 
 
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 นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรยีนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

3.29 
 

3.68 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

3.31 
 

3.72 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

3.36 
 

3.73 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

3.38 
 

3.78 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการ
เรียน 

3.23 
 

3.73 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

3.42 
 

3.99 

รวมผลการประเมิน 3.33 3.77 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร พบวาในป
การศึกษาที่ 2561 มีคาเฉลี่ยที่ 3.33 ทางหลักสูตรนำผลเขาประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุงตอไป 

และหลักสูตรไดทำการปรับปรุง/พัฒนาทางดานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ซึ่งนำผลคาเฉลี่ย ในปการศึกษา 2561 มาพัฒนาปรับปรุงในปการศึกษา 2562 ทุก
เรื่อง จึงทำใหมีคาเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจากเดิม 3.33 เปน 3.77 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ป
การศึกษา 2562  ดานการรับนสิิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

3.31 3.76 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

3.33 3.77 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.32 3.77 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษาที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวน
ตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการ
เรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั ้นต่ำ เพื ่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จ
การศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 3.68 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรือ่งในกรณีที่นิสิตมคุีณสมบติัไม
ครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอม
ทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จ
การศึกษา และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่
กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือ
ไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา โดยมี
วิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการรับสมัครนิสิตกลุมไมตรงตามเกณฑการรับสมัคร 
2. กำหนดเกณฑการรบัสมัครสำหรับกลุมนิสิตที่ไมตรงตามเกณฑการรับสมัคร 
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3. จัดกจิกรรมการเรียนรูเพื่อปรับพื้นฐานความรูสำหรบันิสิตกลุมไมตรงตามเกณฑการรบัสมัครน้ี 
4. แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาใหกบันิสิตกลุมด้ังกลาวเพื่อใหคำปรึกษาในการเรียน 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในประเด็นในกรณีที ่น ิสิตมี
คุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตไดรับการเตรียม
ความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑข้ันต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตร
ไดจนสำเรจ็การศึกษา โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. นิสิตที่คุณสมบัติไมตรงตามเกณฑที่รบัสมัคร สามารถเขาเรียนได 
2. นิสิตมีความรูพื้นฐานทีส่ามารถเขาเรียนในสาขาวิชาที่เลือกเรียนไดตามเกณฑทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 
3. นิสิตมีอาจารยทีป่รึกษาเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกบัการเรียนตลอดการศึกษา 
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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 4.13 4.24 4.29 
    1.2 นิสิตไดรับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียน ตามหลักสูตร
โดยอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 

4.18 4.19 4.21 

    1.3 การใหเวลาในการใหคำปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 4.17 4.29 4.35 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความสนใจ ติดตามผลการเรียนของนิสิต เพื่อชวยให
นิสิตเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร 

4.08 4.17 4.24 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาทางวิชาการใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณอ่ืนๆ 
แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.20 4.15 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.15 4.21 4.26 

 
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 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.09 4.14 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.14 4.17 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.18 4.21 
    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.00 4.02 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที ่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ    ความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

4.17 4.20 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 

4.18 4.24 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.20 4.29 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.11 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.13 4.17 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2562  
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพฒันานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.13 4.18 
    3.2.2 บุคลากรทีเ่ก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

4.14 4.18 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.17 4.22 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.18 4.24 

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

4.10 4.12 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.19 4.30 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.27 4.32 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดแูลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

4.37 4.26 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.40 4.33 

รวมผลการประเมิน 4.22 4.24 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษาและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 
2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและดานการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

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

4.13 4.17 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.22 4.24 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.17 4.21 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องการใหเวลาในการใหคำปรึกษาของ
อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องอาจารยที่ปรึกษาทาง
วิชาการใหความชวยเหลืออื่นๆ หรือถายทอดประสบการณอื่นๆ แกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไข
ปญหาตางๆ คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพฒันา
นิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื ่องการจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การ
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แลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื ่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
รูจักนิสิต การแลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็ง
จุดออน) และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการจดัเก็บขอมูลเพื่อการรูจกันิสิต การแลกเปลี่ยนขอมูล
นิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ดังน้ี 
1. จัดต้ังกลุมนิสิตในเครือขายออนไลนในสาขาวิชา คณะ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเขารวมกลุม 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ในประเด็นการจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
รูจักนิสิต การแลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการพัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็ง
จุดออน) โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. นิสิตสามารถพูดคุย และปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาไดใกลชิดมากข้ึน 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2556 261 261 200 193 176 12 9 

2557 - 290 290 278 253 31 20 

2558 - - 118 118 110 28 21 

2559 - - - 29 28 23 10 

2560 - - - - 39 38 14 

2561 - - - - - 36 23 

2562 - - - - - - 28 

รวม 261 551 608 618 606 168 125 

 
อัตราการคงอยูตนปการศกึษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ีรับเขา จำนวนนิสิตตนปการศึกษา จำนวนนิสิตส้ินสุดปการศึกษา อตัราการคงอยู (รอยละ) 
2556 261 9 3.45 
2557 290 20 6.90 
2558 118 21 17.80 

2559 29 10 34.48 

2560 39 14 35.90 
2561 36 23 63.89 

2562 28 28 100.00 

รวม 801 125 15.61 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.21 4.33 4.36 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.19 4.35 4.37 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.21 4.27 4.29 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.18 4.37 4.33 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.19 4.18 4.28 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.20 4.25 4.29 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.29 4.32 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2562   
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.34 4.47 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.48 4.52 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.27 4.31 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 4.37 

4.38 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.33 4.36 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.35 4.37 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.27 4.29 
    3.3.8 คณุภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.37 4.33 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.18 4.28 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.25 4.29 

รวมผลการประเมิน 4.34 4.36 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องความกระตือรือรนในการจัดการขอ
รองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.37 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องวิธีการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 
คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึง
พอใจและผลการจดัการขอรองเรียนของนิสติที่ไดมีคาเฉลีย่เทากับ 4.36 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องวิธีการ
จัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.28 คะแนน 

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

ทั้งน้ีสามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรยีนของนิสิตในประเด็นวิธีการจัดการขอรองเรียน โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. สามารถแกปญหาหรอืจัดการกบัขอรองเรียนที่ใกลเคียงกนั สอดคลองกันไดในคราเดียวกัน 
2. มีผูดำเนินการชวยเหลือในการรองเรียนและแกปญหาขอรองเรียนของนิสิต 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผดิชอบหลกัสตูร/
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 4.69 4.63 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.82 4.88 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร
สามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.82 4.88 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่
ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.82 4.88 

รวมผลการประเมิน 4.78 4.81 

หลักสูตรมีการประเมินผลโดยใช Google Form ในการประเมินความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการ
รับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปละ 2 
ครั้ง ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีผลการประเมินในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.81 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

4.32 4.38 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.94 4.88 

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

4.57 4.63 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

4.57 4.63 

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

4.63 4.63 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.25 4.38 
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รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.76 4.75 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.82 4.88 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจำหลักสูตร 4.69 4.63 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 4.82 4.88 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 4.75 4.75 

รวมผลการประเมิน 4.64 4.67 

หลักสูตรมีการประเมินผลโดยใช Google Form ในการประเมินความคิดเห็นในระบบการบริหารอาจารย 
ตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริม
และพัฒนาอาจารย ปละ 2 ครั้ง ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีผลการประเมินในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 
4.67 
 

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 4.63 4.63 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพือ่สงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.76 4.88 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.69 4.75 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.88 4.88 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.69 4.75 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.69 4.63 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.76 4.75 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.69 4.63 

รวมผลการประเมิน 4.72 4.73 

หลักสูตรมีการประเมินผลโดยใช Google Form ในการประเมินความคิดเห็นในระบบการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารย ตอกระบวนการระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปละ 2 ครั้ง ในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีผลการประเมินใน
ภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.73 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

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

4.78 4.81 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.64 4.67 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.72 4.73 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.71 4.74 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื ่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องระบบการบริหารอาจารย คาเฉลี่ยเทากับ 
4.67 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องระบบการบริหารอาจารย 
และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรื่องระบบการบริหารอาจารย โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. กำหนดบทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบของอาจารยประจำหลกัสตูรอยางชัดเจน 
2. มอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 

ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,
ดานระบบการบริหารอาจารย และดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในประเด็นระบบการบริหารอาจารย 
โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. อาจารยมีภาระหนาทีก่ารปฏิบัติงานเปนสัดสวนชัดเจน ตามความรู ความสามารถ คุณวุฒิ และประสบการณ 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2562) 
1 อาจารยรุงทิพย กุลวงศ อาจารยรุงทิพย กุลวงศ 
2 ดร.อุไรวรรณ เตียนศรี ดร.อุไรวรรณ เตียนศรี 
3 ดร.สุภัทรา สุวรรณตานนท ดร.สุภัทรา สุวรรณตานนท 
4 ดร.กัญกมญ เถ่ือนเหมือน ดร.กัญกมญ เถ่ือนเหมือน 
5 อาจารยนงคราญ ตานะเศรษฐ อาจารยนงคราญ ตานะเศรษฐ 
6 ผศ.สุพจน อินหวาง ผศ.สุพจน อินหวาง 
7 ดร.นิยม พัฒนศรี ผศ.ดร.นิยม พัฒนศรี 
8 อาจารยพฤหัส ปานรัตน อาจารยพฤหัส ปานรัตน 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

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

4.50 4.38 4.38 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.38 4.50 4.63 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.50 4.63 4.62 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.38 4.38 4.37 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.38 4.50 4.50 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.25 4.25 4.13 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.25 4.38 4.25 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.50 4.50 4.38 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.25 4.25 4.38 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.38 4.38 4.38 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 4.38 4.38 4.50 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

4.38 4.38 4.37 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.50 4.50 4.50 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.50 4.50 4.63 

รวมผลการประเมิน 4.39 4.42 4.43 
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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 4.13 4.00 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.00 4.13 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.00 4.13 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

3.82 3.88 

รวมผลการประเมิน 3.99 4.03 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.43 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร และนำผลการ
ประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. สงเสรมิใหอาจารยในหลักสูตรทำงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
2. สงเสรมิใหอาจารยในหลักสูตรจัดทำสื่อการสอนและเอกสารการสอนที่ทันสมัย 
 ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการบริหารหลักสูตรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็นอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณสมบัติทั ้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร โดยมีผลการ
ดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรมีคุณสมบัติทีเ่ปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลกัสูตร 
2. มีสื่อและเอกสารการสอนทีท่ันสมัย 
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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 

  3.728 3.75 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตได
เรียน 

  3.746 3.88 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

  3.686 3.75 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา 
และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

  3.676 3.63 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

  3.768 3.75 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร   3.736 3.75 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาทีก่ำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน   3.685 3.51 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด   3.708 3.75 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร   3.725 3.75 
    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน   3.769 3.87 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

  3.696 3.75 

ปริญญาตรี (ประเด็นเพิ่มเติม)   
    5.1.12 การจัดรายวิชาเนนเน้ือหาความรูและทฤษฎี การปฏิบัตใินเน้ือหาสาระของสาขาวิชาที่เปนจุดเนน วิชา
การศึกษาทั่วไปที่สรางความเปนมนุษยที่เตรียมนิสิตออกสูโลกแหงการดำรงชีวิต 

  3.684 3.69 

    5.1.13 หากมีการโอนหนวยกิต ตองใหความสำคัญกับการเทียบวิชารับโอนที่ตองมีการเรียนในเน้ือหาสาระที่
กำหนดในรายวิชาของหลักสูตรอยางครอบคลุม ครบถวน 

  3.712 3.76 

รวมผลการประเมิน 3.717 3.73 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.73 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน คาเฉลี่ย
เทากับ 3.51 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. อาจารยจัดทำสื่อและเอกสารการสอนใหครอบคลมุเน้ือหาตามคำอธิบายรายวิชา และทันสมัย 
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ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระ
เน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. การเรียนการสอนในแตละรายวิชามีเน้ือหาครบถวนตามคำอธิบายรายวิชาและทันสมัย 
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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 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

  3.782 3.75 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียน
กับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

  3.723 3.75 

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

  3.740 3.88 

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

  3.680 3.63 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่ มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกัน 

  3.704 3.75 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

  3.737 3.75 

รวมผลการประเมิน 3.728 3.75 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
ดานการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับปริญญาตรี 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน   3.690 3.63 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต   3.721 3.75 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผู ทรงค ุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

  3.748 3.88 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตองมีกอน
เขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

  3.678 3.51 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การ
ทำงาน/การประกอบอาชีพ 

  3.680 3.63 

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

  3.727 4.00 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การ
เผยแพรผลงาน) 

  3.719 3.75 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน   3.708 3.88 
    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ   3.707 4.00 
    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

  3.698 3.75 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

  3.700 3.63 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู อาจารยในสาขา/
หลักสูตร 

  3.729 3.88 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต   3.732 3.50 
ปริญญาตรี )ประเด็นเพิ่มเติม (    
    5.2.14 การนำกระบวนการบริการทางวิชาการเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนและสงผลตอการ
เรียนรูของนิสิต 

  3.690 4.00 

    5.2.15 การนำกระบวนการวิจัยมาใชในการเรียนการสอนและสงผลตอการเรียนรูของนิสิต    3.713 3.75 
    5.2.16 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ในกระบวนการเรียนการสอนและสงผลตอ
การเรียนรูของนิสิต 

  3.693 3.75 

    5.2.17 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน (senior project) เหมาะสมกับประเด็นที่นิสิตสนใน (ถามี)   3.732 3.88 
    5.2.18 ระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำโครงงาน (senior project) ของอาจารยที่ปรึกษา (ถามี)   3.703 3.75 
    5.2.19 มีระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะใหนิสิตเขาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   3.695 3.63 
    5.2.20 มีระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา โดยมีสวนรวมของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการ 

  3.728 3.88 

รวมผลการประเมิน   3.710 3.77 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  3.728 3.75 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน   3.710 3.77 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.72 3.76 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการควบคุมกำกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินนิสิต คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องการควบคุมกำกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการ
ควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. ใหอาจารยประจำแตละรายวิชาจัดทำแบบประเมินผลการเรียนและเกณฑการใหคะแนนของรายวิชาตามความ
เหมาะสม 
2. อาจารยผูสอนจัดทำสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน ครบตามมาตรฐานการศึกษา 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นการควบคุม
กำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. อาจารยมมีาตรฐานในการใหคะแนน และมีการประเมินผูเรียนไดอยางมีประสทิธิภาพ 
2. นิสิตไดรับการเรียนการสอนที่มสีื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนอยางครบถวน 
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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 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 3.5615 3.50 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ 
สัมมนา ฯลฯ) 

3.5995 3.62 

    5.3.3 การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกต
พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการ
ประกอบอาชีพ 

3.6865 3.75 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการ
เรียนรู 

3.6765 3.63 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการ
วิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลก
แหงการทำงาน) 

3.7675 3.75 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 3.6865 3.88 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรบัรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลอง
กับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการ
ตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

3.635 3.63 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 3.6575 3.75 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และ
มคอ.7 

3.6755 3.87 

รวมผลการประเมิน 3.66 3.71 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื ่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการกำหนด
เกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม คาเฉลี่ยเทากับ 3.50 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการกำหนดเกณฑการ
ประเมินใหนิสิตมีสวนรวม และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรงุเรื่อง.การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมี
สวนรวม โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. จัดทำแบบสอบถามการประเมินผลการเรียน เกณฑการใหคะแนนตาง ๆ ใหนิสิตทำการตอบแบบสอบถาม 
2. ต้ังเกณฑการประเมินผลการใหคะแนนตาง ๆ โดยพจิารณาจากความคิดเห็นของนิสิต 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการประเมินผูเรียนในประเด็นการกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 
โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. นิสิตมีสวนรวมในการต้ังเกณฑการประเมินผลการใหคะแนนตาง ๆ 
2. ไดเกณฑการประเมินที่นิสิตมสีวนออกความคิดเห็น 
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ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

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

รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร คร้ังท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวนผูเขารวม

ประชุม 
รอยละ 

1. อาจารยรุงทิพย กลุวงศ  

2. ดร.อุไรวรรณ  เตียนศร ี  

3. ดร.สุภัทรา   สุวรรณตานนท  

4. ดร.กัญกมญ  เถ่ือนเหมือน  

5. อาจารยนงคราญ ตานะเศรษฐ 

6. ผศ. สุพจน  อินหวาง 
7. อาจารยดร.นิยม พัฒนศร ี

8. อาจารยพฤหัส ปานรัตน 

1. 24 มิ.ย. 2562 8 คน 100 
2. 23 ก.ย. 2562 8 คน 100 
3. 25 พ.ย. 2652 8 คน 100 
4. 24 ก.พ. 2563 8 คน 100 
5. 25 พ.ค. 2563 8 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 2542 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
7/2560 และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
เม่ือวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม  ป พ.ศ. 2560   

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 40 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 30 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ.....7...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 40 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 30 วิชา 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ....7....วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ 10 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา ปการศึกษา 
2562 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ มีการจัดทำ มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอ
ในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

 
 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู  (learning outcomes) ตามที ่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื ่อวิชาที ่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งส้ิน 8 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 
2562 จำนวน 30 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 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ไมมีการรับอาจารยใหม   

  
9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 8 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 อาจารยรุงทิพย  
กุลวงศ 

โครงการเตรียมความพรอมการประกัน
คุณภาพ 

ปการศึกษา 
2562 

คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน
ศาสตร 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2 ดร.อุไรวรรณ  
เตียนศรี 

โครงการเก่ียวกับการทำบัญชีครัวเรือน ปการศึกษา 
2562 

คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน
ศาสตร 

บัญชี เศรษฐกิจพอเพียง 

3 ดร.สุภัทรา   
สุวรรณตานนท 

โครงการบริการวิชาการเพ่ือใหบริการ
ประชาชนเก่ียวกับการเสียภาษี 

ปการศึกษา 
2562 

คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน
ศาสตร 

ภาษ ี

4 ดร.กัญกมญ   
เถื่อนเหมือน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย  

15 ก.พ.2563 ม.เวสเทิรน พัฒนาหลักสูตร และการ
ปฎิบัติตามจริยธรรมในการ
วิจัย 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

5 อาจารยนงคราญ 
ตานะเศรษฐ 

โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ
ทองถิ่นชุมชน อำเภอหวยกระเจา 

ปการศึกษา 
2562 

คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน
ศาสตร 

การออกแบบองคกรการ
จัดการทางตลาด 

6 ผศ. สุพจน   
อินหวาง 

โครงการเก่ียวกับการทำบัญชีครัวเรือน ปการศึกษา 
2562 

คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน
ศาสตร 

บัญชี เศรษฐกิจพอเพียง 

7 ผศ.ดร.นิยม  
พัฒนศรี 

โครงการเตรียมความพรอมการประกัน
คุณภาพ 

ปการศึกษา 
2562 

คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน
ศาสตร 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

8 อาจารยพฤหัส  
ปานรัตน 

โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ
ทองถิ่นชุมชน อำเภอหวยกระเจา 

ปการศึกษา 
2562 

คณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสน
ศาสตร 

การออกแบบองคกรการ
จัดการทางตลาด 

สรุปผล จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 8 คน 
จำนวนอาจารยประจำ 

รวม 8 คน 
 

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 นางสาวพิญญา
พัชญ พรมมา 

โครงการเก่ียวกับการทำ
บัญชีครัวเรือน 

ปการศึกษา 
2562 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐ
ประศาสนศาสตร 

บัญชี เศรษฐกิจพอเพียง 

2 นายวสัน เกตุกรอง โครงการเตรียมความพรอม
การประกันคุณภาพ 

ปการศึกษา 
2562 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐ
ประศาสนศาสตร 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับการ

พัฒนา 2 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 2 คน 

 

 
  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน 50 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 43 คน คิดเปนรอย

ละ 86 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.42 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 191.2 43 4.45 ดีมาก 
2 ดานความรู 187.4 43 4.36 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 191 43 4.44 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 193.8 43 4.51 ดีมาก 
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 186.4 43 4.33 ดีมาก 
6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 190.8 43 4.44 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 190.1 43 4.42 ดีมาก 
 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2561) ทั้งสิ้นจำนวน 19  คน มีผูตอบแบบ

ประเมินจำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 
4.55 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 86.40 19 4.55 ดีมาก 
2 ดานความรู 85.40 19 4.49 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 87.20 19 4.59 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 87.00 19 4.58 ดีมาก 
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 86.40 19 4.55 ดีมาก 
6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 86.60 19 4.56 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 86.50 19 4.55 ดีมาก 
 

 
   

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 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.20 4.08 4.10 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.20 4.34 4.31 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.20 4.25 4.26 

1.4 มีการดแูล รกัษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.23 4.32 4.30 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.20 4.37 4.35 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.23 4.28 4.27 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.22 4.29 4.30 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.23 4.1 4.16 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยทีมี่ประสิทธิภาพ 4.24 4.16 4.18 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.21 4.08 4.14 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.22 4.24 

 การดำเนินการมผีลที่ดีข้ึน ไดแก ดานสิง่สนับสนุนการเรียนรู โดยวัดจากผลการประเมินความพึงพอใจในดาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากปการศึกษา 2560 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.21 และผลการประเมินความพึงพอใจปการศึกษา 
2561 มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.22 และผลการประเมินความพงึพอใจปการศึกษา 2562 มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.24 เพิ่มมาก
ข้ึนในทุกปการศึกษา ตามลำดับ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนนิงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ 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 

4.15 4.18 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.17 4.21 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

4.26 4.29 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.19 4.21 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.31 4.37 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและ
ทันสมัย 

4.23 4.29 

    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 4.25 4.29 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือ
ทำงานรวมกัน 

4.25 4.21 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.27 4.22 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

3.81 4.06 

รวมผลการประเมิน 4.19 4.23 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องเทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรยีนการสอน
มีความเหมาะสมกับยุคปจจบุัน คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องหองเรียน หองปฏิบัติการ 
มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 .คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู/ ฯลฯ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องสำหรับการเรียนการสอนทางไกล 
ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนิสิตสามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด คาเฉลี่ยเทากับ 
4.06 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องสำหรับการเรียนการสอน
ทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนิสิตสามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด และนำผล
การประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื ่องสำหรับการเร ียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู แบบทางไกลมี
ประสิทธิภาพ อาจารยและนิสิตสามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. ใหอาจารยประจำแตละรายวิชาจัดทำแบบประเมินผลการเรียนและเกณฑการใหคะแนนของรายวิชาตามความ
เหมาะสม 
2. อาจารยผูสอนจัดทำสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน ครบตามมาตรฐานการศึกษา 
3. เพิม่ชองทางการใหคำปรึกษาแกนิสิต 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในประเด็นสำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการ
เรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนิสิตสามารถติดตอสื่อสารไดใกลชิด โดยมีผลการดำเนินงานที่เปน
รูปธรรมดังน้ี 
1. อาจารยมมีาตรฐานในการใหคะแนน และมีการประเมินผูเรียนไดอยางมีประสทิธิภาพ 
2. นิสิตไดรับการเรียนการสอนที่มสีื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอนอยางครบถวน 
3. นิสิตมีชองทางการติดตอขอคำปรึกษาจากอาจารยทีป่รกึษามากข้ึน และสะดวกมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2562 40 
 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557  

1. อ.พิมพ คงขาว 
2. อ.นงคราญ ตานะเศรษฐ 
3. อ.รุงทพิย กุลวงศ 
4. อ.ศิริลักษณ ปทมุสูติ 
5. อ.กฤดาณัท ธรรมวงศา 
6. อ.พฤหัส ปานรัตน 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558  
1. อ.ศิริลักษณ ปทมุสูติ 
2. อ.รุงทพิย กุลวงศ 
3. อ.กฤดาณัท ธรรมวงศา 
4. อ.พิมพ คงขาว 
5. อ.พฤหัส ปานรัตน 
6. อ.นงคราญ ตานะเศรษฐ 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559  
1. อ.รุงทพิย กุลวงศ 
2. อ.อุไรวรรณ เตียนศร ี
3. ดร.สุภัทรา สุวรรณตานนท 
4. อ.นงคราญ ตานะเศรษฐ 
5. อ.สุพจน อินหวาง 
6. ดร.อรทัย แสงทอง 

 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1.อาจารยรุงทิพย กุลวงศ 
2.อาจารยอุไรวรรณ  เตียนศร ี
3.อาจารยดร.สุภัทรา   สุวรรณตานนท 
4.อาจารยนงคราญ ตานะเศรษฐ 
5.อาจารยสุพจน  อินหวาง 
6.อาจารยดร.นิยม พฒันศร ี
7.อาจารยดร.กญักมญ  เถ่ือนเหมือน 
8.อาจารยพฤหัส ปานรัตน 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1.อาจารยรุงทิพย กุลวงศ 
2.อาจารยอุไรวรรณ  เตียนศร ี
3.อาจารยดร.สุภัทรา   สุวรรณตานนท 
4.อาจารยนงคราญ ตานะเศรษฐ 
5.อาจารยสุพจน  อินหวาง 
6.อาจารยดร.นิยม พฒันศร ี
7.อาจารยดร.กญักมญ  เถ่ือนเหมือน 
8.อาจารยพฤหัส ปานรัตน 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1.อาจารยรุงทิพย กุลวงศ 
2.ดร.อุไรวรรณ  เตียนศร ี
3.ดร.สุภัทรา   สุวรรณตานนท 
4.อาจารยนงคราญ ตานะเศรษฐ 
5.ผศ.สุพจน  อินหวาง 
6.ผศ.ดร.นิยม พัฒนศร ี
7.ดร.กัญกมญ  เถ่ือนเหมอืน 
8.อาจารยพฤหัส ปานรัตน 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 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 

4.36 4.35 4.42 4.55 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.68 4.68 4.17 4.78 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+0+5/3 

=3.33 
5+0+5/3 

=3.33 
5+1.04+4.38

/3=3.47 
5+2.08+5/3

=4.03 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรทีมี่
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

0 0 1.04 2.08 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 5 4.38 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.78 3.78 3.82 4.01 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

4 4 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 4 3 4 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.25 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 3.82 3.90 3.91 3.97 

 


