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คำนำ 
 

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

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จ
เรียบรอยแลว  จึงนำเสนอรายงานนี้ตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และ
มหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 
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รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
    ปการศึกษา 2562 3 

 

สารบัญ 
  หนา 

คำนำ   
สารบญั   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคณุภาพภายใน  

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

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 7 
ภาคผนวก  
 - กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 
 - คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - ขอมูลสถิติพื้นฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 13 
 - รายช่ืออาจารยประจำหลกัสูตรประจำปการศึกษา 2557-2562 43 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปการศึกษา 2559-2562 44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
    ปการศึกษา 2562 4 

 

บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ  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
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรบัณฑิตเมื่อวันที่ 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 6 คน จำแนก ดังน้ี วุฒิปริญญาเอก 6 คน 
และดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย  1 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย  5 คน ท้ังน้ีหลักสูตรมี
นิสิตจำนวน 105 คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 18 คน 

ปณิธาน หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 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 - ชั ้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 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 29.83/6=4.97 4.97 4.97 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

รอยละ 20 
4.10/10x100=22.78 
22.78/40x5=2.85 

2.85 2.85 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.78 3.78 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

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

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

รอยละ 60 
3/3x100=100 
100/60x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 80 
3/3x100=100 
100/80x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 40 
5.8/3x100=193.33 
193.33/60x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.33 4.33 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน   

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

รอยละ 90 100 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.25 4.25 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.99 3.99 
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หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต   ปการศึกษา2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ TCI1,TCI2 หรือมีการนำเสนอผลงานในระดับ
นานาชาติ 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงกระบวนการรับสมัคร และการเตรียมความพรอมตลอดจนดูแล และใหคำปรึกษาใหนิสิต
จนทำใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามแผนที่กำหนด 

2. ควรมีการวางกลยุทธ การเพิ่มจำนวนนิสิต และการประชาสัมพันธผานชองทางที่หลากหลาย รวมทั้งมี
การสรางความเช่ือมโยงในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันเขาศึกษาตอเพิ่มข้ึน 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

1. คณาจารย มีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ และผลงานวิชาการในระดับที่สูง 
2. อาจารยมีการนำผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารที่หลากหลาย และมีคาระดับคะแนนที่สูง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. คณาจารยควรเขารับการอบรมทางวิชาชีพทางสาขารัฐประศาสนศาสตร 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน 

1. มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยอยางตอเน่ือง 
2. มีกระบวนการกำกับติดตามวิทยานิพนธและสารนิพนธอยางใกลชิด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. หลักสูตรใชระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรจัดใหมีคลินิกวิจัยเพื่อใหนิสติสบืคนขอมูลตลอดจนแหลงตีพิมพเผยแพรเพื่อใหนิสิตสำเรจ็การศึกษา
ตามระยะเวลาที่กำหนดและมีผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีระดับคาคะแนนที่สูงข้ึน 

2. ควรมีการเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในการสืบคนขอมูลวิจัยกับเครือขายวิจัยตางสถาบันที่เพิ่มข้ึน 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   
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. ผช.ดร.อดิศร ภูสาระ 
2. ผช.ดร.สมุาลี รามนัฏ 
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 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
    ปการศึกษา 2562 10 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
    ปการศึกษา 2562 11 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
    ปการศึกษา 2562 12 

 

 
 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
    ปการศึกษา 2562 13 

 

ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง)  

ในแตละปการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 134 100 3 2 1 0 
2558  115 12 9 5 4 
2559   9 9 7 5 
2560    16 3 5 
2561     57 41 
2562      50 
รวม 134 215 24 36 83 105 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
จำนวนนิสิต

ท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ียังไม
สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อัตราการ

คงอยู 
2558 2559 2560 2561 2562 

2557 134 34 3 2 0 0 39 0 29.55 0.00 
2558 115  1 4 2 1 8 4 6.96 3.48 
2559 9   1 1 2 4 5 44.44 55.56 
2560 16    3 7 10 5 62.50 37.50 
2561 57     8 8 41 14.03 85.96 
2562 50     - - 50 0.00 100.00 
รวม 381 34 4 7 6 18 69 105 18.11 27.55 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา 2561 

ลำดับ
ท่ี 

ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี ้
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน 
คนท่ีตอบ 

คา 
เฉลี่ย 

1   (1)ดานคุณธรรมจริยธรรม 35 7 5.00 
  (2)ดานความรู 35 7 5.00 
  (3)ดานทักษะทางปญญา 34.60 7 4.94 
  (4)ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 34.80 7 4.97 
  (5)ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

34.80 7 
4.97 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 34.40 7 4.91 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 173 5 4.96 

2 จำนวนผูสำเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 7 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

7 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเรจ็การศึกษาในหลักสูตร (รอยละ) (อยางนอย
รอยละ 20) 

100 

 
การเผยแพรผลงานของนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

1. บทความฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 13 1.3 
2. บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0.20 14 2.8 
3.1บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  0.40   
3.2 บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.40  

 

3.3 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
4.บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 2 0.60   
5.1บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.80  

 

5.2 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 0.80   
6.1 บทความที ่ต ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00  
 

6.2 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00   
7. งานสรางสรรคที ่มีการเผยแพรสู สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง หรือผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.20  
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ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   

9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60   
10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80   
11. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00   
12. ผลรวมถวงน้ำหนัก 4.1 
13. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 18 
14. รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทในหลักสูตร 

22.78 

15. แปลงคาคะแนนที่ไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ไดเทากับ 2.84 

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของนิสิตท่ีตีพิมพเผยแพรของนิสิตระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2562 
ผลงานวิจัย 

ที่ ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงที่เผยแพรผลงานวจิัย 
ปที่ตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

1 วรรณฤดี  
ทาไกร 

ข การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 398-406. 

0.2 

2 สุรพงษ  
โมกขาว 

ก การจัดการความรูของกำลังพล

หนวยขึ้นตรงกองบิน 4 อำเภอตา
คลี จังหวัดนครสวรรค 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 387-397. 

0.2 

3 ภานุวัฒน 
ปนเจริญ 

ข การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตำบลหวยชัน 
อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 366-375. 

0.2 

4 กิตติคุณ  
กายะ 

ข ความเครียดในการปฎิบัติหนาที่
ปองกันปราบปรามของตำรวจสาย
ตรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมือง
พัทยาจังหวัดชลบุรี 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 445-457. 

0.2 

5 ธนเดช  
ไผสมสกุล 

ข การพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน
ไทยใหไดมาตรบานสากล สาขาชาง
ไฟฟาภายในอาคารระดับ ๑ ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 138-146. 

0.2 

6 ณัฐวุฒิ 
เนื่องแกว 

ก การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ
รอยเอ็ด 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 290-303. 

0.2 

7 ธนพร  
องคสันติภาพ 

ข ความพึงพอใจประชาชนตอคุณภาพ
การใหบริการของเทศบาลตำบล
ฉลอง อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 147-157. 

0.2 
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ที่ ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงที่เผยแพรผลงานวจิัย 
ปที่ตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

8 พภัสสรณ  
สมพรานนท 

ข การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของกำนัน ผูใหญบาน ในเขต
เทศบาลตำบลฉลอง อำเภอเมือง
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 268-278. 

0.2 

9 พิรุณเดช  
อุตมาน 

ข ลักษณะและพฤติกรรมสวนบุคคล
เปนปจจัยที่สงผลตอการกระทำผิด
ซ้ำของผูตองขังชาย คดียาเสพติด 
(ยาบา) 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 329-337. 

0.2 

10 อภินันท  
ศรีมุกดา 

ข ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาสู
การเมืองทองถิ่นของผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอ
ยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 470-484. 

 
0.2 

11 คมกฤช 
พลวิชิตร 

ข การมีสวนรวมของผูประกอบการ
กับภาครัฐในการจัดการดานความ
ปลอดภัย ในเขตเมืองพัทยา 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

12 วณิชยา  
ช่ืนชมพุทธ 

ข การมีสวนรวมในการสรางรูปแบบ
การสงเสริมสุขภาพของชุมชน หมูที่ 

1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย 
จังหวัดอางทอง 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

13 ณรงค 
โพธ์ิลอม 

ข การศึกษานโยบายดานการผลิต
พลังงานกระแสไฟฟาของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

14 นปภัช 
กลิ่นวัน 

ข การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตำบลธน ู
อำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 172-180. 

0.2 

 
ผลงานวิชาการ 

ที่ ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงาน แหลงที่เผยแพรผลงานวจิัย 
ปที่ตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

1 วรรณฤดี  
ทาไกร 

ข การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร?   

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 398-406.  

0.1 

2 สุรพงษ  
โมกขาว 

ก ปจจัยที่สงเสริมตอการนำ
กระบวนการจัดการความรูมาใชใน
ภาครัฐ 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 398-406.  

0.1 

3 ภานุวัฒน 
ปนเจริญ 

ข การมีสวนรวมของประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคการบริหารสวนตำบลหวยชัน 
อำเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 398-406.  

0.1 
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ที่ ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงาน แหลงที่เผยแพรผลงานวจิัย 
ปที่ตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

4 กิตติคุณ  
กายะ 

ข ความเครียดในการปฎิบัติหนาที่
ปองกันปราบปรามของตำรวจสาย
ตรวจสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมือง
พัทยาจังหวัดชลบุรี 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 398-406.  

0.1 

5 ธนเดช  
ไผสมสกุล 

ข การพัฒนามาตรฐานฝมือแรงงาน
ไทยใหไดมาตรบานสากล สาขาชาง
ไฟฟาภายในอาคารระดับ ๑ ในเขต
พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 398-406.  

0.1 

6 ณัฐวุฒิ 
เนื่องแกว 

ก การจัดการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ
รอยเอ็ด 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 398-406.  

0.1 

7 ธนพร  
องคสันติภาพ 

ข ประชารัฐสวัสดิการแกปญหาความ
ยากจนในสังคมไทย 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 398-406.  

0.1 

8 พภัสสรณ  
สมพรานนท 

ข ความเหล่ือมล้ำทางการศึกษากับ
คุณภาพการศึกษาไทยที่ถดถอย 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 398-406.  

0.1 

9 พิรุณเดช  
อุตมาน 

ข ลักษณะและพฤติกรรมสวนบุคคล
เปนปจจัยที่สงผลตอการกระทำผิด
ซ้ำของผูตองขังชาย คดียาเสพติด 
(ยาบา) 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 398-406.  

0.1 

10 อภินันท  
ศรีมุกดา 

ข ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเขาสู
การเมืองทองถิ่นของผูบริหารและ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอ
ยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 398-406.  

0.1 

11 คมกฤช  
พลวิชิตร 

ข การมีสวนรวมของผูประกอบการ
กับภาครัฐในการจัดการดานความ
ปลอดภัย ในเขตเมืองพัทยา 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 16 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา 

0.1 

12 วณิชยา  
ชื่นชมพุทธ 

ข การมีสวนรวมในการสรางรูปแบบ
การสงเสริมสุขภาพของชุมชน หมูที่ 

1 ตำบลจรเขรอง อำเภอไชโย 
จังหวัดอางทอง 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 16 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา 

0.1 

13 นปภัช กล่ิน
วัน 

ข การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตำบลธน ู
อำเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 16 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา 

0.1 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิต ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

4.13 4.20 

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

4.37 4.40 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

4.50 4.50 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.00 4.20 

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

4.25 4.30 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหส ูงกวา
คุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา 
ตางประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.00 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.26 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษา
แบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผาน
เกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

3.55 4.00 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมใหความรู
กอนเขาศึกษา 

4.25 4.25 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
หนวยงานตาง  ๆไดอยางชัดเจนมี 

4.50 4.50 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสราง
รายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.45 4.45 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการเรียน 4.25 4.25 
    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ไดอยาง
เหมาะสม 

4.00 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.17 4.24 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ป
การศึกษา 2562  ดานการรับนสิิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

4.21 4.26 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

4.17 4.24 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.19 4.24 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรยีมความพรอม
กอนเขาศึกษาที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง..ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตาม
เกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการ

พัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษาคาเฉลี่ยเทากบั 4.00.คะแนน 
หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการพจิารณาคุณสมบัติของ

นิสิตที่สมัครเขาเรียน และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรงุเรื่อง..การวางแผนการรบัสมัครนิสิต  โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังน้ี 
1.มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรในเรื่องการวางแผนการรบันิสิต 
2.มีการปรบัปรุงการพจิารณาการรบันิสิต 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในประเด็น..หากมีนิสิต นิสิตมี
คุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขาศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอม

ทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษาโดยมี
ผลการดำเนินงานที่เปนรปูธรรมดังน้ี 
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2.มีเกณฑการรับนิสิตที่มีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่ประกาศรบั 
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ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ 
 (เฉพาะปริญญาโท/เอก) ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาโท/เอก) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 4.50 4.50 4.50 
    1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีความรู ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

4.76 4.75 4.77 

    1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมีเวลาในการใหคำปรึกษาที่เพียงพอ 4.60 4.55 4.60 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความสนใจ ติดตามผลการทำ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนิสิต อยางสม่ำเสมอ 

4.25 4.13 4.25 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงานสรางสรรคแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น
และชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.25 4.25 4.27 

รวมผลการประเมิน 4.47 4.43 4.48 

 
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 

4.13 4.20 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.25 4.27 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.38 4.38 
    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.16 4.25 

    3.2.5 อาจารยที ่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที ่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ ความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

4.32 4.35 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศกึษาชา ฯลฯ) 

4.13 4.25 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.25 4.28 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.38 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.26 4.29 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2562  
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.25 4.25 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

4.50 4.50 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.38 4.38 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.38 4.5 

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

4.25 4.25 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.00 4.00 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.00 4.05 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

4.00 4.00 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

N/A N/A 

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) 

4.26 4.29 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

3.75 3.77 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.00 4.03 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสงูสดุในเรือ่ง. ชองทางและความสะดวกในการติดตอกบั
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ คาเฉลี่ยเทากับ.4.50 .คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง.อา
จายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความสนใจ ติดตามผลการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ของนิสิต อยางสม่ำเสมอคาเฉลี่ยเทากับ. 4.25 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพฒันา
นิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ. 4.29..คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง.การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่
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ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด คาเฉลี่ยเทากับ...4.2 
คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การจัดระบบการดูแลนิสิต
ของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด และนำผล
การประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง.การวางแผนการจัดระบบการดูแลนิสิต. โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1.มีการประชุมตณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.มีการจัดระบบการควบคุมดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ในประเด็น อาจายทีป่รกึษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความสนใจ ติดตามผลการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนิสิต และ 
การวางแผนการจัดระบบการดูแลนิสิต. โดยมผีลการดำเนินงานที่เปนรปูธรรมดังน้ี 
1.มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
2.จัดระบบการควบคุมดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 134 100 3 2 1 0 
2558  115 12 9 5 4 
2559   9 9 7 5 
2560    16 13 6 
2561     57 44 
2562      50 
รวม 134 215 24 36 83 109 

 
อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ีรับเขา จำนวนนิสิตตนปการศึกษา จำนวนนิสิตส้ินสุดปการศึกษา อตัราการคงอยู (รอยละ) จำนวนท่ีหายไป 
2557 134 93 0.00 41 
2558 115 107 93.04** 8 

2559 9 5 55.56 4 

2560 16 7 43.75 9 

2561 57 52 91.23 5 

2562 50 50 100.00 0 
รวม 381 316 25.72 65 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.25 4.25 4.30 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.25 4.25 4.25 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.25 5.00 5.00 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.25 4.25 4.30 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.25 4.25 4.25 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.25 4.25 4.25 

รวมผลการประเมิน 4.25 4.37 4.39 
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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 4.00 4.00 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.00 4.10 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.13 4.13 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.00 4.00 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.13 4.25 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.13 4.15 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.25 4.25 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.25 4.25 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.13 4.15 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.00 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.10 4.12 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื ่อง.ความกระตือรือรนในการจัดการขอ
รองเรียน และ ผลการจัดการขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ..4.25..คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง มีชองทางใน
การรองเรียนหลายชองทาง และ คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน.คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรือ่งกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง มีอัตราการ

คงอยูของนิสิตในหลักสูตร และ นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเองคาเฉลี่ยเทากับ4.00 .คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ชองทางในการรองเรียน
หลายชองทาง/ คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน/อัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร และ นิสิตมีความรู ทักษะ
การแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจาก
กระบวนการวิจัยของตนเอง และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรือ่ง การวางแผนและจัดระบบการจดัการ
ขอรองเรียน รวมถึง การเพิ่มการสงเสริมทักษะในการแสวงหาความรูใหกับนิสิตเพื่อนำไปสูกระบวนการทำวิจัย. 
โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2. มีการวางแผนการจัดระบบในเรื่องตางๆ  

ทั้งน้ีสามารถพฒันาการกระบวนการการคงอยู การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนิสิตในประเด็น.. อัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร และ ชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง.โดยมีผล
การดำเนินงานที่เปนรปูธรรมดังน้ี 
1.มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
2.การเพิม่ชองทางการจัดการชอรองเรียนนิสิต 
3.มีระบบการติดตามนิสิตเพื่อการคงอยูของนิสิต 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.00 4.15 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.59 5.00 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร
สามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.50 4.50 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่
ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.52 4.66 

 
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 

4.25 4.25 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.70 4.85 

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

4.30 4.30 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

4.10 4.25 

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

4.15 4.30 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.50 4.50 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.50 4.50 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.15 4.30 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจำหลักสูตร 5.00 5.00 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 5.00 5.00 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 4.38 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.46 4.51 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
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 5.00 5.00 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.00 4.25 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.33 4.40 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.50 4.50 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.67 4.67 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.25 4.25 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.17 4.3 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.33 4.33 

รวมผลการประเมิน 4.41 4.46 
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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) 

4.52 4.66 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.46 4.49 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.41 4.46 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.46 4.53 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพฒันา
อาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั.4.46 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่ง.การประเมินการสอนของอาจารย และนำ
ผลมาใชในการสงเสรมิพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย.คาเฉลี่ยเทากบั..4.25 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการประเมินการสอนของ
อาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพฒันาความสามารถดานการสอนของอาจารย.และนำผลการประเมินมาใช
ในการปรับปรงุเรื่อง..การประเมินการสอน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1.การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.พิจารณาแบบการประมินการสอน 

3.การจัดอบรมสมัมนาเทคนิคการสอน 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,

ดานระบบการบริหารอาจารย และดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในประเด็นการประเมินการสอนของ
อาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของอาจารย.และนำผลการประเมินมาใช
ในการปรับปรุงเรื่อง..การประเมินการสอน.. โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2.ปรบัปรุงแบบประเมินการสอน 
3.,มีการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2562) 
1 ผศ.ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล รศ.ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล 
2 รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร รศ.ดร.ณัฐวัฒน สิริพรวุฒิ 
3 รศ.ดร.ประสิน โสภณบุญ รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง 
4 ผศ.ดร.สืบพงศ สุขสม รศ.ดร.สืบพงศ สุขสม 
5 รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ ผศ.ดร.พราวพิชชา เถลิงพล 
6 ศ.อนันต เกตุวงศ รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

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

4.25 4.45 4.50 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.25 4.50 4.50 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.25 4.50 4.53 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.25 4.50 4.55 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.50 4.50 4.50 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.30 4.60 4.70 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.25 4.50 4.50 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.50 4.55 4.60 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.25 4.45 4.45 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.50 4.50 4.70 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรยีนการสอน 4.50 4.50 4.65 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

4.50 4.50 4.50 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.25 4.50 4.55 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.25 4.45 4.45 

รวมผลการประเมิน 4.34 4.50 4.55 
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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 4.00 5.00 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.38 4.40 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 5.00 5.00 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.59 4.85 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบริหารหลกัสตูรและกระบวนการการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที ่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องความพึงพอใจของอาจารยผูรับผดิชอบหลกัสตูรตอการบรหิารจดัการหลักสูตร คาเฉลีย่เทากบั 
4.40 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการบริหารหลักสูตร โดยมี
วิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.วิเคราะหปญหารการบริหารหลักสูตร 
3.วางแผนปรับปรุงการบรหิารหลกัสูตร 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการบรหิารหลักสูตรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็นอัตราการคงอยูของอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตร โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2.ผลการวิเคราะหปญหาการบรหิารหลกัสูตร 
3.แผนการปรบัปรงุการบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
    ปการศึกษา 2562 30 

 

หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ปการศึกษา 2562   
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดับบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ
ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.43 4.45 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตได
เรียน 

4.62 4.62 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

4.10 4.30 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา 
และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.68 4.68 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

4.65 4.70 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.61 4.70 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.56 4.62 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 4.00 4.10 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 4.12 4.30 
    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 4.12 4.12 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

4.67 4.67 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)   
    5.1.12 เน้ือหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวของที่มีความที่ซับซอน มีจุดเนน 4.14 4.15 
    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการ
ของสังคม 

4.27 4.30 

    5.1.14 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับ
ระดับของหลักสูตร 

4.19 4.20 

   5.1.15 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหมมากกวาระดับ
ปริญญาโท 

- - 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.42 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลกัสูตร และการ
ปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.42 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง.การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอดคาเฉล่ีย

เทากับ.4.10 คะแนน 
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการเปดรายวิชามีลำดับ

กอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด. และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรือ่ง..
การเปดแผนการเรยีน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1.มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.มีการวิเคราะหแผนการเรียนและรายวิชา 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็น.การเปดรายวิชามีลำดบักอนหลังที่เหมาะสม 

เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด. โดยมีผลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 
1.มีรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.มีผลการวิเคราะหรายวิชาในแผนการเรียน 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

5.00 5.00 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียน
กับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

5.00 5.00 

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

5.00 5.00 

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

5.00 5.00 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียม
กัน 

4.21 4.35 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

N /A N/A 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.2.7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลาใน
การใหคำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

5.00 5.00 

    5.2.8 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยที่จะควบคุมการทำ
วิทยานิพนธของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

5.00 5.00 

    5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑ 5.00 5.00 

    5.2.10 มีการกำกับใหอาจารยพิเศษที่มาทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง N/A N/A 

รวมผลการประเมิน 3.92 3.94 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
5.2.2 ดานการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.93 4.93 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.33 4.35 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผู ทรงค ุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.98 4.98 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตองมีกอน
เขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.47 4.50 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การ
ทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.37 4.40 

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

4.96 4.96 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การ
เผยแพรผลงาน) 

4.30 4.32 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน 4.07 4.07 
    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ N/A N/A 
    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

5.00 5.00 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

4.95 4.95 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู อาจารยในสาขา/
หลักสูตร 

4.02 4.02 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.00 4.05 
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิ่มเติม (    
    5.2.14 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่
เนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

4.04 4.10 

    5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารยผู สอนที ่เอื้อประโยชนตอนิสิตเต็มที่ ใหความ สำคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคำปรึกษาแกนิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย 

4.93 4.95 

    5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนิสิต เพื่อใหนิสิต
สำเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

4.95 4.95 

    5.2.17 หัวของานวิจัยของนิสิตสอดคลองหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญของอาจารยที่ปรึกษา 4.98 4.98 
    5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทำวิทยานิพนธของนิสิตแตละคนอยางนอยหน่ึงครั้ง
ตอภาคการศึกษา 

4.58 4.60 

    5.2.19 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เก่ียวของและนิสิตสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 4.84 4.85 
    5.2.20 มีการใหความรูและระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานขอมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4.06 4.08 

    5.2.21 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปญหาของวารสารที่ไมมี
คุณภาพ 

4.96 5.00 

    5.2.22 การช้ีแนะแหลงทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธและสงเสริมใหนิสิตจัดทำขอเสนอโครงการที่มีโอกาส
ไดรับทุนสนับสนุน 

4.86 4.86 

    5.2.23 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาชวย
สอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

N/A N/A 

รวมผลการประเมิน 4.55 4.80 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  3.92 3.94 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.55 4.80 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.23 4.36 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ.3.94..คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่ง.นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือ
ระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยทีม่ีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมี
ปฏิสัมพันธกบัอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียมกันคาเฉลี่ยเทากับ..4.35 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง.นิสิตทีเ่รียนในและนอก
สถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรบัการสอนจากอาจารยที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มี
โอกาสที่จะมีปฏิสมัพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยทีป่รกึษาเทาเทียมกัน และนำผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรงุเรื่อง.การวางแผนการพัฒนาการสอนของอาจารย. โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1.การประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2.แผนการอบรมและพัฒนาอาจารยในการใชเทคนิคการสอน 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็น การวางแผน
การพัฒนาอาจารยผูสอนในเรื่องเทคนิคการสอนโดยมผีลการดำเนินงานที่เปนรปูธรรมดังน้ี 
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2.โครงการพฒันาอาจารยดานเทคนิคการสอน 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2562  
ดานการประเมนิผูเรียน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.00 4.00 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 
ฯลฯ) 

4.34 4.50 

    5.3.3 การประเมินผลการเรยีนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เชน 
ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทกัษะ
การปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.46 4.50 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู 4.26 4.28 
    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการ
วิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลก
แหงการทำงาน) 

4.46 4.50 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรยีนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.51 4.55 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลอง
กับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการ
ตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.98 4.98 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.00 4.10 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ .
7 

5.00 5.00 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    8.1.10 การกำหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกัน ชัดเจน 4.02 4.20 
    8.1.11 ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ สารนิพนธ
ได 

4.00 4.00 

    8.1.12 วิทยานิพนธที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการ
ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

4.00 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.34 4.38 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา / ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.38 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง.การ
กำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม ขอมลูทีร่องรับการประเมินที่มาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับ
คุณภาพของวิทยานิพนธ สารนิพนธได วิทยานิพนธที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดรเิริม่ 
รวมสมัย มกีารออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานทีม่ีคุณภาพ มีการเผยแพรในรปูแบบ/วารสาร
ซึ่งเปนที่ยอมรบัในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ.คาเฉลีย่เทากับ 4 .คะแนน 
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการการ
ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ. และนำผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรงุเรื่อง..เกณฑการประเมนิตางๆ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1.มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.มีการพจิารณาเกณฑการประเมิน 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการประเมินผูเรียนในประเด็นคุณภาพของวิทยานิพนธ สารนิพนธได วิทยานิพนธ
ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดรเิริม่ รวมสมัย มกีารออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เปน
ตัวอยางของผลงานทีม่ีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรบัรองโดย 
สกอ....โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ปนรปูธรรมดังน้ี 
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
2.มีการพจิารณาการสงเสรมิงานวิจัยของนิสิตที่มีคุณภาพใหตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มีฐานสูงข้ึน 
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

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

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร คร้ังที่/วันที่ประชุม 
จำนวน

ผูเขารวม
ประชุม 

รอยละ 

1. รศ.ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล 
2. รศ.ดร.ณัฐวัฒน สิริพรวุฒ ิ  
3. รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง 
4. รศ.ดร.สืบพงศ สุขสม 
5. ผศ.ดร.พราวพิชชาเถลิงพล 
6. รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร 

1 (4 /กค. / 62) 6 คน 100 
2 (12 / ธค / 62) 6 คน 100 
3 (2 / เม.ย / 62) 5 คน 83.33 
4 ( 2 /กค. / 63) 6 คน 100 
5 (6 /สค. / 63) 5 คน 83.33 

เฉลี่ยรอยละ 100 93.33 

2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 
   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถามี) 
หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2551 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ 2555 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
1/2555และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือ
วันที่ 5  เดือนเมษายน ป พ.ศ. 2559 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ 2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
7/2560เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการ
ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
สงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบหลักสูตร 
ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรบัทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2561   

 
 
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 8 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา 
  2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา 
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.5 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

4) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน ........8........ วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง ....8....วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ..-..วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ....-...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 2562 หลักสูตร
รัฐประศาสศาสตรมหาบัณพิต มีการจัดทำ มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุง
หลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

 
   

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 จำนวนทั้งสิ้น.....4....วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดป
การศึกษา 2562 จำนวน.....8..... วิชา คิดเปนรอยละ.....50........ (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 2562 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

 
  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา  2561 หลักสูตร. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร ไมมีการรับอาจารยใหม  N/A 

   
 

9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา..........6.........คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 
 

รศ.ดร.พภัสสรณ วร
ภัทรถิระกุล 

เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 1 30 พย-1 ธค2562 บัณฑิตวิทยาลัย ปรับปรุงการสอน 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 15 กุมภาพันธ 2563 สำนักวิจัยฯ ใชในการทำวิจัย 

2 รศ.ดร.สมเดช  
มุงเมือง 

KM For Social Change รุนที่ 1 5-6 มี.ค.63 ศูนยคุณธรรม 
(องคการมหาชน) 

การบริหารการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 15 กุมภาพันธ 2563 สำนักวิจัยฯ ใชในการทำวิจัย 
3 เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 1 30 พย-1 ธค2562 บัณฑิตวิทยาลัย ปรับปรุงการสอน 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

 รศ.ดร.ณัฐวัฒน สิริ
พรวุฒิ 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 15 กุมภาพันธ 2563 สำนักวิจัยฯ ใชในการทำวิจัย 

4 
 

รศ.ดร.สืบพงศ สุข
สม 

เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 1 30 พย-1 ธค2562 บัณฑิตวิทยาลัย ปรับปรุงการสอน 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 15 กุมภาพันธ 2563 สำนักวิจัยฯ ใชในการทำวิจัย 

5 รศ.ดร.สมิหรา จิต
ตลดากร 

เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 1 30 พย-1 ธค2562 บัณฑิตวิทยาลัย ปรับปรุงการสอน 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 15 กุมภาพันธ 2563 สำนักวิจัยฯ ใชในการทำวิจัย 

6 ผศ.ดร.พราวพิชชา 
เถลิงพล 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 15 กุมภาพันธ 2563 สำนักวิจัยฯ ใชในการทำวิจัย 

สรุปผล จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา.......1......คน 
จำนวนอาจารยประจำ 
รวม........6.........คน 

 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ไดรับการพัฒนา..........1.........คน   คิดเปนรอยละ....100.. (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
ปฏิบัติงาน 

1 นายภูวนัย  
เพ็ชรไปร 

การพัฒนาศักยภาพอาจารยและ
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 

30 พ.ย.-1 ธ.ค. 62 บัณฑิตวิทยาลัย การใหบริการแบบ
กัลยาณมิตร 

  การศึกษาตอระดับปริญญาเอก 2561-ปจจุบัน ทุนมหา วิทยาลัย ในการพัฒ 

สรุปผล จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับการพัฒนา ......1....... คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 

.......1...... คน 
 

 
  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน.44.คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน44 คน คิดเปนรอยละ...

100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ .4.89. เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 79.5 44 4.90 ดีมาก 
2 ดานความรู 78.5 44 4.90 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 77.0 44 4.85 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 79.5 44 4.93 ดีมาก 
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 79.0 44 4.92 ดีมาก 
6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 77 44 4.85 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต  78.42 44 4.89  

 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2561) ทั้งส้ินจำนวน 8 คน มีผูตอบแบบประเมิน
จำนวน..8 คน คิดเปนรอยละ.. 100  ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เทากับ 4.97  
เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 25.00 5 5.00 ดีมาก 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

2 ดานความรู 25.00 5 5.00 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 24.75 5 4.95 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 24.90 5 4.98 ดีมาก 
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 24.75 5 4.95 ดีมาก 
6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 24.90 5 4.98 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 24.88 5 4.97 ดีมาก  
จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-12 11 

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-12 100 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีไมประเมินในปน้ี - 

จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน 11 
รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.00 4.00 4.20 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.00 4.00 4.15 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.00 4.00 4.25 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.25 4.19 4.20 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบนั 4.25 4.13 4.15 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.25 4.13 4.20 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.5 4.38 4.40 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.5 4..38 4.40 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.25 4.19 4.20 
   1.10  4.25 4.13 4.15 

รวมผลการประเมิน 4.23 4.16 4.23 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนนิงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ 
 ปการศึกษา 2562  
ดานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูเฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อให
มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

5.00 5.00 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.50 5.00 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู 

4.22 4.50 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 5.00 5.00 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 5.00 5.00 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและทันสมัย 4.28 4.50 
    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 4.00 4.10 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือทำงาน
รวมกัน 

5.00 5.00 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.05 4.10 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนิสิต
สามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

0.00 4.00 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรูและส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
สืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี เชน ฐานสืบคนงานวิจัยระดับ
นานาชาติ เปนตน 

4.00 4.10 

    6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณใหนิสิตเพื่อทำวิจัย N/A N/A 
    6.1.13 มีหองทำงานวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) เพื่อใหนิสิตเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย 4.40 4.45 
    6.1.14 มีอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่จำเปนและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.00 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.11 4.20 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสงูสุดในเรื่อง การจัดพื้นที่/สถานทีส่ำหรับนิสิต และ
อาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานรวมกัน / การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา 
และการกำจัดขยะใหกับนิสิต... คาเฉลี่ยเทากับ.4.40 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง. ทรัพยากรทีเ่อื้อตอการ
เรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและ
พอเพียงตอการจัดการศึกษา /เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน /มีการ
จัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย คาเฉลี่ยเทากับ...4.15คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู/ ฯลฯ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั.4.20 .คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมีการจัดสรรงบประมาณใหนิสิตเพือ่
ทำวิจัย.คาเฉลี่ยเทากบั...0....คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ทรัพยากรที่เอื้อตอการ
เรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและ
พอเพียงตอการจัดการศึกษา /เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน /มีการ
จัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย และนำผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรงุเรื่อง.สิง่สนับสนุนการเรียนรู. โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1.มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.วิเคราะหทรัยากรทีเ่ปนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตางๆ 
3.จัดทำแผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในประเด็น.สิง่สนับสนุนการเรียนรู ในเรื่องฐานขอมลูเพื่อการ
คนควา โดยมีผลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
2.,มีแผนพฒันาสิง่สนับสนุนการเรียนรู 
3.มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน 
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รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557  

1. รศ.ดร.ประสิน โสภณบุญ 
2. ดร..สุพรชัย ศิริโวหาร 
3. ดร.ปทิตตา สินธุนาวา 
4. ดร.นิพนธ ฐานะพันธุ 
5. ดร.นคร ย้ิมกริม่ 
 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558  
1. ศ.อนันต เกตุวงศ 
2. ผศ.ดร.เอกพร รักความสุข 
3. ดร.ภพัสสรณ วรภัทรถิระกลุ 
4. ดร.นิพนธ ฐานะพันธุ 
5. ผศ.ดร.จรสัพงศ คลังกรณ 
6. รศ.ดร.พรเพญ็ เพชรสุขศิร ิ
7. ดร.รัตนา เถลงิพล 
8. รศ.ดรประสิน โสภณบุญ 
9. ดร.ภัทรภร รัตนสุวรรณ 
10. ผศ.ดร.สบืพงศ สุขสม 
11. ดร.นคร ย้ิมกริม่ 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559  
1. ผศ.ดร.สืบพงศ สุขสม 
2. ดร.นิพนธ ฐานะพันธุ 
3. ดร.ณัฐวัฒณ สิริพรวุฒ ิ
4. รศ.ดร.พรเพญ็ เพชรสุขศิร ิ
5. ผศ.ดร.จรสัพงศ คลังกรณ 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1.ผศ.ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกลุ 
2.ผศ.ดร.ณัฐวัฒณ สิริพรวุฒ ิ
3.รศ.ดร.ประสิน โสภณบุญ 
4.ผศ.ดร.สืบพงศ สุขสม 
5.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพ็ชรสุขศิร ิ
6.ศ.อนันต เกตุวงศ 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1. ผศ.ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล 
2. ผศ.ดร.ณัฐวัฒน สริิพรวุฒ ิ
3. รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง 
4. ผศ.ดร.สืบพงศ  สุขสม 
5. ผศ.ดร.พราวพิชชา เถลิงพล 
6. รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1.รศ.ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกลุ 
2.รศ.ดร.ณัฐวัฒน สิริพรวุฒ ิ
3.รศ.ดร.สมเดช มุงเมอืง 
4.รศ.ดร.สืบพงศ สุขสม 
5.ผศ.ดร.พราวพิชชา เถลิงพล 
6.รศ.ดร.สมหิรา จิตตลดากร 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 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 

4.97 4.96 4.96 4.97 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพ
และหรือเผยแพร 

2.65 1.88 4.25 2.85 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.82 3.42 4.60 3.78 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 3.67 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+3.75+5/3 

=4.58 
5+5+5/3 

=5 
5+5+5/3 

=5 
5+5+5/3 

=5 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

3.75 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.19 4.33 4.33 4.33 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

4 4 3 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 4 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน 4 4.50 3.50 4.25 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.86 3.91 3.94 3.99 

 


