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คำนำ 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมาย
และหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี ้ คณะผู ้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี ่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อย
แล้ว       จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อ
รับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
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   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ    (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหนึ่งซึ่งดำเนินการ  ณ วิทยาเขต
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 
ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั ้งสิ ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหมด 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   แต่ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้เปิด
ดำเนินการเรียนการสอนเพียง 5 สาขาวิชา โดยแบ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 

คณะบริหารธุรกิจได้ม ีการปรับชื ่อคณะด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยให้ปรับโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะรัฐศาสตร์รวมกันและได้ปรับชื่อคณะเป็น” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7 /2551 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยต้องรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

โดยมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปกีารศึกษา 2564 จำนวน 11 คน จำแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาเอก 11 
คน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน และดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย ์1 คน ทั้งน้ีหลักสูตรมีนิสิตจำนวน 45 คน  
และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 22 คน 

ปณิธาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มุ่งมั่น ให้การศึกษาและพัฒนานิสิต เพี่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถ
และคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นบัณฑิตที่ดีและ
สามารถรับใช้สังคมได้ทุก ๆ ด้าน 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนและส่งเสริมการศึกษาทีมี่คุณภาพ สนองตอบความ
ต้องการด้านวิชาการแก่สังคม สร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกว้างไกลก้าวล้ำนำยุค
ควบคู่คุณธรรมร่วมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า 

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

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

≥3.51 88.37/18=4.91 4.91 4.91 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และ
หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 
5.20/22x100=23.64 
23.64/40x5=2.96 2.96 2.96 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.63 4.63 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5+0+5/3=3.33 3.33 3.33 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 60 3/3x100=100 

100/20x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 0/3x100=0 

0/80x5=0 0 0 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ร้อยละ 40 1.8/3x100=60 

60/40x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.78 3.78 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.86 3.86 
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หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   ปีการศึกษา 2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่  1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
จุดเด่น 

1. ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับที่ดีมาก 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรส่งเสรมิและสนับสนุนให้นสิิตมผีลงานวิจัยตีพมิพ์เผยแพร่ที่หลากหลายทั้งในระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ 

       2. ควรนำผลสำรวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจากผู้ใช้บัณฑิต          
มาพิจารณาประกอบการปรบัปรุงหลักสูตร เพื่อให้นสิิตในรุน่ถัดไปได้รับการพัฒนาตามคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่ึง
ประสงค์ 
 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
จุดเด่น 
- 
จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางในการปรับปรุง 
          1. หลักสูตรควรมีการวางแผนประชาสมัพันธ์เชิงรุก และหลากหลายช่องทางเพือ่ให้ได้จำนวนนิสิตตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

2. อัตราการคงอยู่ และอัตราสำเร็จการศึกษาของนสิิตต่ำ ใหหลักสูตรทบทวนระบบและกลไก
กระบวนการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา และการพฒันาศักยภาพนิสิต 
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหเ้พิ่มอัตราการคงอยู่ และอัตราสำเรจ็การศึกษาของ
นิสิตเพิม่ขึ้น 
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องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ 
จุดเด่น 

1. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒปิรญิญาเอก  
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ส่งเสรมิอาจารย์ประจำให้ผลงานวิจัยตีพิมพเ์ผยแพร่มีค่าระดับคะแนนสงูทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอาจารย์ให้ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

2. ทบทวนแผนพฒันาอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร และกำกบั ติดตาม และเร่งรัดอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาตนเองให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 

3. เร่งรัดให้อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรเข้าสู่ตำแหนง่ทางวิชาการที่สงูข้ึน 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
จุดเด่น 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าในการวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ เพื่อควบคุมและกำกับใหน้ิสิต
สามารถสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ำหนด 

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานทีห่ลากหลายทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ 
3. การดำเนินการบรูณาการการจัดการเรียนการสอนกบัพันธกจิงานวิจัย ของหลกัสูตร และอัตลักษณ์ที่

โดดเด่น   โดยทบทวนระบบและกลไก กระบวนการ และกำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ของการบรูณาการ 
ให้ครอบคลุมทุกคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้ชัดเจน และขับเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมายอย่างเป็น
ระบบ 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีแนวทางการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเครือข่ายความร่วมมือกบัสถาบันอุดมศึกษา

อื่นๆในการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการลอกคัดลอกดุษฎีนิพนธ์  

2. สิ่งสนบัสนุนที่ช่วยในการตรวจสอบการเขียนรายการอ้างอิง ได้แก่ Library Face ,E-Book ,Google 

Scholar ,ฐานข้อมลู TCI ,Thalis ,N-Note และProQuest  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีสำรวจความต้องการของผูเ้รียนและคณาจารย์เกี่ยวกับสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ด้านงานวิจัย 

2. หลักสูตรมีการจัดหาโปรแกรม Amos SEM เพือ่เป็นการพัฒนาศักยภาพให้นักศึกษา และอาจารย์มี

ประสบการณ์การใช้โปรแกรม เพื่อวิเคราะห์งานวิจัยมากข้ึน 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ผศ.ดร.สุมาลี รามนัฏ 
2. ดร.นิพิฐพนธ์ สนิทเหลือ 
3. ดร.จุรีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ปี(ปรญิญาโท,
ปเอก) ผลงานของนกัศึกษาและผู้สำเรจ็การศึกษาใน
ระดับปรญิญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนกัศึกษา 
ตังบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 

4 อาจารย์  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย ์

5 หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2564 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั (อธกิารบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้

หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2559 25 21 15 13 0 0 

2560   25 20 9 1 1 

2561     53 46 14 6 

2562       24 22 6 

2563         13 5 

2564      27 

รวม 25 46 88 92 50 45 
 
 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิต
ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ียังไม่สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ
อัตราการ

คงอยู่ 
2560 2561 2562 2563 2564 

2559 25 5 3 0 2 0 10 0 40.00 0.00 
2560 25   3 9 2 0 14 1 56.00 4.00 
2561 53     3 20 5 28 6 52.83 11.32 
2562 24       2 12 14 6 58.33 25.00 
2563 13       0 5 5 5 38.46 38.46 
2564 27     0 0 27 0.00 100.00 
รวม 167 5 6 12 26 22 71 45 42.51 26.95 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 คุณภาพของบัณฑิต รุ่นจบปีการศึกษา 2563 

ลำดับท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 88.20 18 4.90 
  (2)ด้านความรู้ 88.20 18 4.90 
  (3)ด้านทักษะทางปัญญา 88.80 18 4.93 
  (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 88.80 18 4.93 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 88.00 18 4.88 
  (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 88.20 18 4.90 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 88.37 18 4.91 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 26 
3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 18 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 81.81 

 
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 16 1.60 ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 18 3.60 
ตารางที่ 2.2-2 

3.1บทความฉบับสมบูรณ์ที่ต ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ  

0.40  
 ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.40  

 ตารางที่ 2.2-3 

3.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 2.2-3 
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60  
 ตารางที่ 2.2-4 

5.1บทความที ่ต ีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ ไม่อย ู ่ ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80  

 ตารางที่ 2.2-5 
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ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-5 

6.1 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎใน
ฐานข้อมูลระด ับนานาชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบ ียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00  

 ตารางที่ 2.2-6 

6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 2.2-6 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20  
 ตารางที่ 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 2.2-7 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 2.2-7 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-7 

11. งานสร้างสรรค์ท ี ่ ได้ร ับการเผยแพร่ในระดับภูม ิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00  
 ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 5.20  
13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 22  
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

23.63  

15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.95  

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของนิสิตท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย แผนการ
ศึกษา ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ 

ว/ด/ป 
ค่า

น้ำหนัก 
1 ว ่ าท ี ่ ร . ต . หญิ ง

เ ข ม ร ิ น ท ร์  ดี
ปินตา 

ข ปัจจัยที่มผีลตอ่การ
เลือกใช้บริการของ
ธนาคารออมสินสาขา
สวนอุตสาหกรรมโรจ
นะ ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เอกสารการประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 
19 เรื ่อง “การบูรณาการงานวิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ังคมท ี ่ย ั ่ งย ืน” (Proceedings), 
วันที ่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี หน้า 151-161 

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 

2564 

0.20 

2 รัชพล อยู่เย็น  ข ปัจจัยส่วนบุคคลและ
ส ่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง
การตลาด ที ่ม ีผลต่อ
พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ก า ร
ต ัดส ินใจซ ื ้อประกัน
ชีวิตของประชาชนใน
จังหวัดอุดรธานี 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  19 
เร ื ่อง “การบ ูรณาการงานว ิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ังคมท ี ่ย ั ่ งย ืน” (Proceedings), 
วันที ่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี หน้า 112-123 

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.20 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย แผนการ
ศึกษา ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ 

ว/ด/ป 
ค่า

น้ำหนัก 
3 รัชพล อยู่เย็น  ข คนไทยยุคใหม่ หาเงิน

เก่ง ใช้เงินเป็น เก็บเงนิ
อยู่ รู้ช่องลงทุน 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  19 
เร ื ่อง “การบ ูรณาการงานว ิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ังคมท ี ่ย ั ่ งย ืน” (Proceedings), 
วันที ่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี  

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.10 

4 ขนิษฐา  บังศรี ข ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้อที่อยู่อาศัยของ
พ น ั ก ง า น ใ น น ิ ค ม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง 
1 จังหวัดชลบุรี 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  19 
เร ื ่อง “การบ ูรณาการงานว ิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ังคมท ี ่ย ั ่ งย ืน” (Proceedings), 
วันที ่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี หน้า 1-8 

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.20 

5 ขนิษฐา  บังศรี ข กลย ุทธ ์ส ่วนประสม
ทางการตลาดธุรกิจ
อสังหาฯ ในยุคโควิด 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  19 
เร ื ่อง “การบ ูรณาการงานว ิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ังคมท ี ่ย ั ่ งย ืน” (Proceedings), 
วันที ่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี  

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.10 

6 วรวีร์  จารุภุมมิก ข แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนาการท่องเที ่ยว
โดยชุมชนของชมรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยช ุมชนตำบลบ่อ
สวก ตำบลบ ่อสวก 
อำเภอเมือง จ ังหวัด
น่าน ตามเกณฑ์การ
พัฒนาการท่องเที ่ยว
โดยชุมชนของประเทศ
ไทย 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  19 
เร ื ่อง “การบ ูรณาการงานว ิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ังคมท ี ่ย ั ่ งย ืน” (Proceedings), 
วันที ่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี หน้า 136-150 

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.20 

7 วรวีร์  จารุภุมมิก ข กลย ุทธ ์ส ่วนประสม
ทางการตลาดธุรกิจ
อสังหาฯ ในยุคโควิด 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  19 
เร ื ่อง “การบ ูรณาการงานว ิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ังคมท ี ่ย ั ่ งย ืน” (Proceedings), 
ว ันท ี ่  27-28 พฤศจ ิกายน 2564 
ณอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอ
ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.10 

8 ธีรภัทร์  วงษ์คำ ข ป ั จ จ ั ยท ี ่ ส ่ ง ผ ล ต่ อ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ก า ร
ต ั ด ส ิ น ใ จ ซ ื ้ อ บ ้ า น
จัดสรรของผู้บริโภคใน
เขตจังหวัดปทุมธานี 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  19 
เร ื ่อง “การบ ูรณาการงานว ิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ังคมท ี ่ย ั ่ งย ืน” (Proceedings), 
วันที ่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี หน้า 56-68 

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.20 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย แผนการ
ศึกษา ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ 

ว/ด/ป 
ค่า

น้ำหนัก 
9 ธีรภัทร์  วงษ์คำ ข การปรับตัวของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์หลัง
ยุค COVID - 19 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  19 
เร ื ่อง “การบ ูรณาการงานว ิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ังคมท ี ่ย ั ่ งย ืน” (Proceedings), 
วันที ่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี  

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.10 

10 ธิดาร ัตย์  อ ินท
โชต ิ

ข ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการบริโภค
อาหารซีฟู้ดในสภาวะ
การระบาดของเ ช้ือ
ไวรัส COVID-19 ของ
น ั ก ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ใ น
ช า ย ห า ด แ ห ล ม
แม่พิมพ์ อ.แกลง จ.
ระยอง 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  19 
เร ื ่อง “การบ ูรณาการงานว ิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ังคมที่7ยั ่งย ืน” (Proceedings), 
วันที ่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี หน้า 41-55 

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.20 

11 ธิดาร ัตย์  อ ินท
โชต ิ

ข ส ่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง
การตลาด (7Ps) กับ
ก า ร ร ั บ ป ร ะ ท า น
อาหารนอกบ้านของ
ผู้บริโภค 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  19 
เร ื ่อง “การบ ูรณาการงานว ิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ังคมท ี ่ย ั ่ งย ืน” (Proceedings), 
วันที ่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี  

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.10 

12 สุภารัตน์ ติ๊บตา ข การบริหารจัดการจัด
ชื ้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จังหวัดน่าน 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  19 
เร ื ่อง “การบ ูรณาการงานว ิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ังคมที่7ยั ่งย ืน” (Proceedings), 
วันที ่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี  

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.20 

13 สุภารัตน์ ติ๊บตา ข การบริหารจัดการจัด
ชื ้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  19 
เร ื ่อง “การบ ูรณาการงานว ิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ังคมท ี ่ย ั ่ งย ืน” (Proceedings), 
วันที ่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี  

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.10 

14 อร ุณร ัตน์   ทอง
ลอง 

ข ปัจจัยส่วนประสมทาง
ก า ร ต ล า ด ท ี ่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าของ
ผู ้บริโภคผ่านโซเชียล
ม ี เ ด ี ย  ใ น จ ั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  19 
เร ื ่อง “การบ ูรณาการงานว ิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ังคมที่7ยั ่งย ืน” (Proceedings), 
วันที ่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี หน้า 199-210 

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.20 

15 อร ุณร ัตน์   ทอง
ลอง 

ข การตลาดดิจิทัลกับวถีิ
ชีวิตใหม่ในสังคมไทย 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งท ี ่  19 
เร ื ่อง “การบ ูรณาการงานว ิจัย 

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 
2564 

0.10 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย แผนการ
ศึกษา ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ 

ว/ด/ป 
ค่า

น้ำหนัก 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ังคมท ี ่ย ั ่ งย ืน” (Proceedings), 
วันที ่ 27-28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี  

16 มนปภพ  สงวน
สัตย์ 

ข ป ัจจ ัยด ้ านค ุณภาพ
การให้บริการต่อความ
พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผ ู ้ ใช ้บร ิการ บร ิ ษัท
ขนส ่ ง เ อกชนเคอรี่  
เ อ กซ ์ เ พ ร ส  ( Kerry 
Express) ใ นจ ั ง ห วัด
ราชบุรี 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งที ่  20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
ก า ร ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื ่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-26 
มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.20 

17 มนปภพ  สงวน
สัตย์ 

ข คุณภาพการให้บริการ
ของธุรกิจจัดส่งพัสดุ 
บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส 
จำกัด 
ก ั บ ก า ร ปร ั บต ั ว ใน
สถานการณ์ Covid-
19 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งที ่  20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
ก า ร ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื ่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-26 
มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.10 

18 ภัทรานิษฐ์  ศรี
ประเสริฐ 

ข ปัจจัยด้านระบบภาษี
ส ร ร พ ส า ม ิ ต ผ ่ า น
อินเตอร์เน็ตที่ส่งผลตอ่
ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานการเงิน
แล ะก า รบ ัญช ี ของ
บริษัทในจังหวัดชลบุรี 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งที ่  20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
ก า ร ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของโลกเพื ่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-26 
มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.20 

19 ภัทรานิษฐ์  ศรี
ประเสริฐ 

ข ค ุ ณ ภ า พ ด ้ า น ก า ร
บร ิการการเส ียภาษี
สรรพสามิตผ่านระบบ
สารสนเทศ 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งที ่  20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
ก า ร ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื ่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-26 
มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.10 

20 ร ัฐธรรมนูญ สืบ
ถ่ิน 

ข คุณค่าตราสินค้าส่งผล
ต ่ อความภ ั กด ี ขอ ง
ลูกค้าบริษัท เอ็ม เค 
เทรดด้ิง 999 จำกัด 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งที ่  20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
ก า ร ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื ่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-26 
มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.20 

21 ร ัฐธรรมนูญ สืบ
ถ่ิน 

ข คุณค่าตราสินค้าส่งผล
ต ่ อความภ ั กด ี ขอ ง
ลูกค้า 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งที ่  20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
ก า ร ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื ่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-26 
มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.10 

22 ปภพสร ท ิมศรี
กล่ำ  

ข แ ร ง จ ู ง ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบ ัต ิงานก ับความ
ผ ู ก พ ั น ต ่ อ อ ง ค ์ ก ร

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งที ่  20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.20 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย แผนการ
ศึกษา ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ 

ว/ด/ป 
ค่า

น้ำหนัก 
สำหร ับบ ุคลากรใน
ภาครัฐ 

การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
ก า ร ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื ่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-26 
มิถุนายน 2565 

23 เกสิณี  หนูยศ 
 

ข ป ั จ จ ั ย ท ี ่ ม ี ผ ล ต่ อ
กระบวนการตัดสินใจ
ใช้บร ิการโรงแรมใน 
อ ำ เ ภ อ ป ่ าพะยอม 
จังหวัดพัทลุง 
 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งที ่  20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
ก า ร ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื ่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-26 
มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.20 

24 เกสิณี  หนูยศ 
 

ข การปรับตัวของ
ภาคธุรกิจโรงแรม
หลังสถานการณ์โค

วิด-19 
 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งที ่  20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
ก า ร ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื ่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-26 
มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.10 

25 กาญจนา   วงวัน
ศรี 

ก ปัจจัยที่มผีลตอ่
ประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานพสัดุ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในจงัหวัด
สกลนคร 
 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
การงานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-
26 มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.20 

26 กาญจนา   วงวัน
ศรี 

ก ปัจจัยที่มผีลตอ่
ประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานพสัดุ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
การงานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-
26 มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.10 

27 น ั นท ิ ก า  ร ั ตน
พิทย์ 

ข ปัจจัยที่มผีลตอ่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าทีตรวจสอบ
ภายใน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งที ่  20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
ก า ร ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื ่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-26 
มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.20 

28 น ั นท ิ ก า  ร ั ตน
พิทย์ 

ข ปัจจัยที่มผีลตอ่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินคะ 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งที ่  20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
ก า ร ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื ่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-26 
มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.10 

29 สุพจน์ มากปรุง 
 

ข ปัจจัยที่มผีลตอ่การ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตงิานของ
บุคลากรบริษัท

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งที ่  20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.20 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย แผนการ
ศึกษา ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีที่ตีพิมพ์ 

ว/ด/ป 
ค่า

น้ำหนัก 
อิเลก็ทรอนิกส์แห่ง
หนึ่งในนิคม
อุตสาหกรรมบางปู 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ก า ร ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื ่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-26 
มิถุนายน 2565 

30 สุพจน์ มากปรุง 
 

ข การเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรในนิคม
อุตสาหกรรม 
 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งที ่  20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
ก า ร ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื ่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-26 
มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.10 

31 กิ่งแก้ว บัวมาศ ข ความพึงพอใจต่อการ
บริการในเลือกใช้
บริการสปาในเขต
พื้นที่อำเภอเกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งที ่  20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
ก า ร ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื ่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-26 
มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.20 

32 กิ่งแก้ว บัวมาศ ข การปรับตัวใน
สถานการณ์ โควิด 19 
กับการ work for 
home 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
การงานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-
26 มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
มิถุนายน 
2565 

0.10 

33 เ พ ็ ญ ณ ี  ห วั ง
นิเวศน์กุล 

ข ปัจจัยที่มผีลตอ่การ
ตัดสินใจเลือกใช้
บริการสำนักงานบญัชี
ของผู้ประกอบการ 
ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร ั ้งที ่  20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
ก า ร ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-26 
มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
ม ิ ถ ุ น า ย น 
2565 

0.20 

34 เพ็ญณี หวัง
นิเวศน์กุล 

ข คุณภาพด้านการ
บริการสำนักงานบญัชี
ของผู้ประกอบการ 
 

การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อนนวัตกรรมการบูรณา
การงานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อสังคมที่
ยั่งยืน” (Proceedings),วันที่ 25-
26 มิถุนายน 2565 

วันที่ 25-26 
มิถุนายน 
2565 

0.10 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 4.75 4.80 4.82 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.63 4.70 4.73 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมี
ความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.63 4.70 4.73 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.75 4.80 4.82 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวด
เพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 4.63 4.70 4.73 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการ
รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่
นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.63 4.70 4.73 

รวมผลการประเมิน 4.66 4.73 4.76 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนสิติ ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของ
อาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 3.80 3.81 3.86 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

3.85 3.91 3.97 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมี
ความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

3.80 3.82 3.83 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  
มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

3.75 3.82 3.89 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวด
เพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 3.75 3.82 3.92 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการ
รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่
นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

3.70 3.73 3.75 

รวมผลการประเมิน 3.77 3.81 3.87 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการ
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.63 4.70 
 

4.73 
 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรม
ให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

4.75 4.80 4.82 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนมี 

4.75 4.80 4.82 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.75 4.80 4.82 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่างๆ 
ในการเรียน 

4.75 4.80 4.82 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้
อย่างเหมาะสม 

4.63 4.70 4.73 

รวมผลการประเมิน 4.70 4.76 4.79 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ
ครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

3.70 3.73 3.89 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้
ก่อนเข้าศึกษา 

3.75 3.82 3.92 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่าง  ๆได้อย่างชัดเจนมี 

3.75 3.82 3.86 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้าง
รายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

3.80 3.82 3.94 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่าง  ๆในการเรียน 3.80 3.91 3.94 
    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.70 3.73 3.78 

รวมผลการประเมิน 3.75 3.80 3.88 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนสิิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษา ปีการศึกษา 2564  ด้านการรับนิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

4.66 3.77 4.73 3.81 4.76 3.87 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

4.70 3.75 4.76 3.80 4.79 3.88 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.68 3.76 4.75 3.81 4.76 3.87 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิต 
ความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษาที่

ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการรับนิสิตค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.76.คะแนน หลักสูตรนำ
ผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง    3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับ
สะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้องกับระดับของหลกัสูตร ประเภทหลักสูตร 
ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานใน
สาขาภาษาต่างประเทศ  คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ 3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต 
และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสติที่
สมัครเข้าเรียน    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มี
ความเข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร)    
3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการ
รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่
นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

ความพึงพอใจของนิสิตในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ได้
มค่ีาเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการรับนิสิตค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.87 .คะแนน หลักสูตรนำ
ผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง 3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของ
ผู ้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะ
บัณฑิตศึกษา) 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 25 

 

ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 (เฉพาะปริญญาโท/เอก) ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท/เอก) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 4.79 4.80 4.82 
    1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

4.74 4.80 4.82 

    1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 4.70 4.80 4.82 
    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.68 4.70 4.73 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.75 4.80 4.82 

รวมผลการประเมิน 4.73 4.78 4.80 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 (เฉพาะปริญญาโท/เอก) ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท/เอก) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 3.71 3.73 3.74 
    1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

3.73 3.77 3.79 

    1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 3.75 3.94 3.97 
    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

3.58 3.66 3.69 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

3.54 3.65 3.66 

รวมผลการประเมิน 3.66 3.75 3.77 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดา้นระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ
แก่นิสิตปรญิญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิส ิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 4.50 4.60 4.64 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.63 4.70 4.73 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.63 4.70 4.73 
    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.75 4.80 4.82 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที ่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ     ความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 4.75 4.80 4.82 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 4.50 4.60 4.64 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.75 4.80 4.82 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.63 4.70 4.73 

รวมผลการประเมิน 4.64 4.71 4.73 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดา้นระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ
แก่นิสิตปรญิญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิส ิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 3.70 3.73 3.78 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  3.75 3.80 3.94 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 3.75 3.82 3.94 
    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

3.65 3.73 3.78 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที ่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ     ความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

3.70 3.73 3.78 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 3.75 3.82 3.94 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 3.80 3.73 3.89 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 3.75 3.82 3.86 

รวมผลการประเมิน 3.73 3.77 3.86 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานสิิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.63 4.70 4.73 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

4.50 4.50 4.55 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.50 4.60 4.64 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 4.75 4.80 4.82 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 4.75 4.80 4.82 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.63 4.70 4.73 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.63 4.70 4.73 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.75 4.80 4.82 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 4.50 4.60 4.64 

รวมผลการประเมิน 4.62 4.68 4.71 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 3.65 3.73 3.78 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 3.70 3.82 3.92 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 3.65 3.73 3.89 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 3.70 3.73 3.78 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

3.65 3.82 3.97 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 3.70 3.73 3.92 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 3.70 3.82 3.86 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  3.60 3.73 3.89 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 3.70 3.73 3.78 

รวมผลการประเมิน 3.67 3.76 3.86 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์นสิิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบณัฑิตศึกษาและต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 
2564 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสติปรญิญาตรีและท่ีปรกึษาและการพัฒนาศักยภาพนิสติและ
ด้านการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.64 3.73 4.64 3.77 4.73 3.86 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต) 

4.62 3.67 4.68 3.76 4.71 3.86 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.63 3.70 4.65 3.77 4.72 3.86 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
ทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความ
คิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ทีป่รกึษาทางวิชาการแก่นสิิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระบัณฑิตศึกษา)ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.73คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง3.2.2 ด้านการพฒันาศักยภาพนิสิต
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต)ค่าเฉลี่ยเท่ากบั4.71คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนด้านการส่งเสริมและพฒันา
นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.86 คะแนนทั้ง 2 ข้อ  3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี
และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา ( IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบณัฑิตศึกษา) 3.2.2 ด้านการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 
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ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
อัตราการคงอยู ่

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี
เริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2559 25 21 15 13 0 0 
2560   25 20 9 1 1 
2561     53 46 14 6 
2562       24 22 6 
2563         13 5 
2564           27 
รวม 25 46 88 92 50 45 

 
อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จำนวนนิสิตต้นปีการศึกษา จำนวนนิสิตสิ้นสุดปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ) จำนวนท่ีหายไป 
2559 25 0 0.00 15 

2560 25 1 4.00 10 

2561 53 6 11.32 19 

2562 24 6 25.00 4 

2563 13 5 38.46 3 

2564 27 27 100.00 0 

รวม 167 45 26.95 51 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจรย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.73 4.80 4.81 

    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.75 4.80 4.81 

    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.76 4.90 4.90 

    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.80 4.89 4.90 

    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.74 4.80 4.81 

    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.90 4.90 4.90 

รวมผลการประเมิน 4.78 4.85 4.86 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.73 3.75 3.76 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.85 3.87 3.87 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.89 3.91 3.92 
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.85 3.87 3.87 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.85 3.95 3.97 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.62 3.86 3.87 

รวมผลการประเมิน 3.80 3.86 3.88 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรยีนของนิสติ ปีการศึกษา 2564  ด้านผลท่ีเกดิกับนิสติ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.63 4.70 4.73 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.63 4.70 4.73 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.50 4.60 4.64 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

4.75 4.80 4.82 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.50 4.60 4.64 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.75 4.80 4.82 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.50 4.60 4.64 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.75 4.80 4.82 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.75 4.80 4.82 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.63 4.70 4.73 

รวมผลการประเมิน 4.63 4.71 4.73 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสติ ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกดิกับนสิติ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 3.75 3.82 3.94 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 3.70 3.72 3.78 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 3.65 3.73 3.78 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

3.75 3.82 3.86 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 3.65 3.73 3.83 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 3.80 3.82 3.86 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 3.65 3.73 3.75 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 3.70 3.82 3.92 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 3.75 3.82 3.86 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 3.65 3.73 3.61 

รวมผลการประเมิน 3.71 3.77 3.81 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 32 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อผลท่ีเกิดกบันิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน และกระบวนการการคง
อยู่ การสำเรจ็การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อรอ้งเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564   
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนตา่งๆ และ ด้านผลท่ีเกิดกบันสิิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.3.1 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ  
(IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) 

4.78 3.80 4.85 3.86 4.86 3.88 

3.3.2 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต  
(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ 
การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

4.63 3.71 4.71 3.77 4.73 3.81 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.71 3.76 4.78 3.81 4.79 3.84 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจรย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสงูสุดในเรื่อง3.3.1 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ
(IQA 3.3 ผลทีเ่กิดกบันิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน)ค่าเฉลี่ยเทา่กับ4.86 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง. 3.3.2 
ด้านผลทีเ่กิดกบันิสิต (IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต).ค่าเฉลี่ยเท่ากบั4.73คะแนน  
ผลประเมินความพงึพอใจของนิสิตในเรื่องกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพงึพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั3.84 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง3.3.2 ด้านผลทีเ่กิดกบั
นิสิต (IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต)ค่าเฉลี่ยเท่ากบั3.81คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง3.3.7 ความรวดเร็วในการ
จัดการข้อร้องเรียน และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงเรือ่งการเพิม่ช่องทางในการจัดการข้อรองเรียนของ
นิสิต 
 

ทั้งนี้สามารถพฒันาการกระบวนการการคงอยู่ การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิตในประเด็นความกระตอืรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียนและความรวดเร็วในการจัดการข้อ
ร้องเรียน โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ป็นรูปธรรมดงันี ้

1.ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
2. ร่วมเสนอปัญหา 
3. แนวทางแก้ปัญหา 
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หมวดท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564  
ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการ
รับอาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.13 4.20 4.27 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  4.25 4.30 4.36 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ใน
หลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.13 4.20 4.27 

    4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ใน
จำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.25 4.30 4.36 

รวมผลการประเมิน 4.19 4.25 4.32 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการบริหารอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.13 4.20 4..27 

    4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะ
ยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบรหิาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.25 
 

4.30 
 

4.36 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คง
อยู่กับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.13 4.20 4.27 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.13 4.20 4.27 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์    ขาด
แคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหาร   ความเสี่ยง ด้าน
จรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.25 4.30 4.36 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.13 4.20 4.27 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 4.25 4.30 4.36 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.13 4.20 4.27 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.25 4.30 4.36 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 4.13 4.20 4.27 
    4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4.13 4.20 4.27 

รวมผลการประเมิน 4.17 4.24 4.31 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการ
รับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 4.13 4.20 4.27 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.25 4.30 4.36 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเน่ือง 

4.13 4.20 4.27 

    4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.13 4.20 4.27 
    4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.25 4.30 4.36 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์ 

4.13 4.20 4.27 

    4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.25 4.30 4.36 

    4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการ
วิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

4.13 4.20 4.27 

รวมผลการประเมิน 4.17 4.24 4.31 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2564 ดา้นการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่) 

4.19 4.25 4.32 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4.17 4.24 4.31 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.17 4.24 4.31 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.18 4.24 4.31 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยท์ี่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง.4.1.1 ระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร (ระบบการรบัอาจารย์ใหม่)ค่าเฉลี่ยเท่ากบั4.32 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์  และ4.1.3 ระบบการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องสถานการณ์โควิค 19  และ
นำผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงเรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติด้านเทคโนโลยีทุกปีการศึกษา เช่น การใช้ระบบ 
Western Cyber U และระบบสารสนเทศ ระบบ E-office และมีการโครงการอบรมและสนทนาธรรม ครั้งที่ 1  
เรื่อง ความสำคัญของพระพทุธศาสนา กับการดำรงชีวิตในช่วงโควิด-19  โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี ้

1.ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
2.อบรมเชิงปฏิบัติด้านเทคโนโลยทีุกปกีารศึกษา เช่น การใช้ระบบ Western Cyber U และระบบ

สารสนเทศ ระบบ E-office และมีการโครงการอบรมและสนทนาธรรม ครัง้ที่ 1  เรื่อง ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา กับการดำรงชีวิตในช่วงโควิด-19   

3.สัมมนาเชิงปฏิบัตกิารในการเตรียมความพร้อมในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพือ่พัฒนา
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ทั้งนี้สามารถพฒันาด้านระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ด้านระบบการบรหิารอาจารย์ และด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในประเด็นสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน
การเตรียมความพร้อมในการผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาตำแหนง่ทางวิชาการโดยมีผลการ
ดำเนินงานทีเ่ป็นรูปธรรมดังนี ้

1. ช่วงสถานการณ์โควิค 19 หลักสูตรได้ใช้ระบบออนไลน์ในการสอบ และประสบความสำเร็จในการใช้
โปรแกรมต่าง ๆ ได้ดีข้ึน และเพื่ออำนวยความสะดวกทัง้อาจารย์และนิสิต 

2.อาจารย์ในหลกัสูตรได้ตำแหน่งวิชาเพิ่ม 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรุัสวดี โปสินธ์ุ  
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 3  คน มีวุฒิปริญญาโท
จำนวน - คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 คน  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน - คน และมีผลงานวิชาการของ
อาจารย์ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS จำนวน 9 เรื่อง 

(ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก (หลักสูตรระดับปริญญาโท) 
จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน  
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน  
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 3 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ  
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ  
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารย์ปผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
 

 

= 
3 

X 100 = 100 
3 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
100 

X 5 5 
60 

การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

 ร้อยละ 40 100 √ 5 ร้อยละ 60 
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(ตัวบ่งชี้ 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ  (หลักสูตรระดับปริญญาโท) 
จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย์ คน  
รองศาสตราจารย์ คน  
ผศ.  คน - 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน 3 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 3 
รวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) ร้อยละ  
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 0 

รายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ 
1 อยู่ในช่วงการพิจารณาเอกสารในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 1 ท่าน ดร.พิชญะ 
2.  
3.  

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
0 

X 100 = ......0........... 
3 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
0 

X 5 = .....0......... 
80 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 60 0 x 0 ร้อยละ 80 
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(ตัวบ่งชี้ 4.2.3) ผลงานวิชาการของอาจารย ์
ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางอ้างอิง 

1.1. บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที ่ต ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 9 1.8 
ตารางที่ 4.2-1 

1.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
  ตารางที่ 4.2-1 

2.1บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  ตารางที่ 4.2-2 

2.2บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
  ตารางที่ 4.2.2 

2.3บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำ
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

  ตารางที่ 4.2.2 

2.4บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและจัดทำเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

  ตารางที่ 4.2.2 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   ตารางที่ 4.2.2 
3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.3 

3.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
  ตารางที่ 4.2.3 

4.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติ
และจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั ่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

  ตารางที่ 4.2.4 

4.2บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติและ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 

  ตารางที่ 4.2.4 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.4 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.4 

5.1บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข ้อม ูลระด ับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.  หร ือระเบ ียบ

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 
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ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ค่า
น้ำหนัก 

จำนวน 
ผลรวมถ่วง

น้ำหนัก 
หลักฐาน/

ตารางอ้างอิง 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระด ับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.  หร ือระเบ ียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

  ตารางที่ 4.2.5 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที ่ได้รับการประเมินผ่านการประเมิน
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 1.00   ตารางที่ 4.2.5 
5.6 ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.7 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

5.8 ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.5 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20 
  ตารางที่ 4.2.6 

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 4.2.6 
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   ตารางที่ 4.2.6 
9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0.80 
  ตารางที่ 4.2.6 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00 
  ตารางที่ 4.2.6 

จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 3  
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด 9  

จำนวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด  
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1.8 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 60.00 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร  

 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 40 

 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีตีพิมพ์เผยแพร่  
ท่ี 

ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
แหล่งท่ีเผยแพร่

ผลงานวิจัย 
ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ำหนัก 

1 ดร.นีรนุช เนื่องวัง 
นายรัชพล อยู่เย็น 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสม
ทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื ้อประกันชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดอุดรธานี 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 
19 เรื่อง “การบรูณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
สังคมที่ยัง่ยืน” 
(Proceedings), วันที่ 27-
28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยา
เวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จงัหวัดปทุมธานี.
หน้า 112-123 

วันที่ 27-28 
พฤศจิกายน 

2564 

0.20 

2 ดร.นีรนุช เน่ืองวัง 
นางสาวธันยา สานนท์ 

ปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบ ัติงานของพนักงานธนาคาร
ออมสิน ภาค 12 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 
19 เรื่อง “การบรูณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
สังคมที่ยัง่ยืน” 
(Proceedings), วันที่ 27-
28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยา
เวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จงัหวัดปทุมธานี.
หน้า 29-40 

ว ั นท ี ่  2 7 - 2 8 
พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น 
2564  

0.20 

3 ดร.นีรนุช เน่ืองวัง 
นางสาวขนิษฐา  บังศรี 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อที่อยู่
อ า ศ ั ย ข อ ง พ น ั ก ง า น ใ น น ิ ค ม

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 

ว ั นท ี ่  2 7 - 2 8 
พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น 
2564  

0.20 
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ท่ี 
ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 

แหล่งท่ีเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ำหนัก 

อุตสาหกรรมปิ ่นทอง 1 จ ังหวัด
ชลบุรี 

19 เรื่อง “การบรูณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อ
สังคมที่ยัง่ยืน” 
(Proceedings), วันที่ 27-
28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยา
เวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จงัหวัดปทุมธานี.
หน้า 17-28 

4 ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ The Second-order 
confirmatory factor analysis of 
balanced scorecard in smes in 
luang Prabang province, Lao 
PDR 

The Tenth National 
Symposium and the 
Fifth Intemational 
Symposium 
Bangkokthounbri 
University, P 416-429 

8 May 2022 0.2 

5 ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ ปัจจัยส่งผลต่อความควาดหวังและ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ
การท่องเที่ยวตลาดร่มหุบ จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ก า ร ป ร ะ ช ุ ม ว ิ ช า ก า ร
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2564 วันที ่ 17 ธันวาคม 
2564  คณะว ิ ท ย า ก า ร
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม หน้า 102-118 

2564 0.2 

6 ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ 
นางสาวจร ูญร ัตน์ 
หมื่นยศ 

ปัจจัยที่สง่ผลต่อความภักดีของ
ลูกค้าที่มาใช้บริการธนาคารกรงุศรี
อยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาใน
พื้นที่จังหวัดปทมุธานี 

ใ น เ อกส า ร ก า รป ระ ชุม
ว ิ ช า ก า ร แ ล ะ น ำ เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 
19 เรื ่อง “การบูรณาการ
ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ั ง ค ม ท ี ่ ย ั ่ ง ย ื น ” 
(Proceedings), วันที ่ 27-
28 พฤศจิกายน 2564 ณ 

ว ั นท ี ่  27  -28
พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น  
2564 

0.20 
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ท่ี 
ชื่อผู้วิจัย ชื่อผลงานวิจัย 

แหล่งท่ีเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

ปีที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ำหนัก 

อ า ค า ร ค ณ ะ ท ั น ต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยา
เวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ล ูกกา จ ังหว ัดปทุมธานี.
หน้า 9-16 

7 ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ 
นายนิธิศ  รอดชมภู 

รูปแบบการสื่อสารออนไลนท์ี่มีผล
ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของวิสาหกจิ
ชุมชนของผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่ในช่วงทีม่ีการแพร่ระบาด
ของโควิด 19 

ใ น เ อกส า ร ก า รป ระ ชุม
ว ิ ช า ก า ร แ ล ะ น ำ เ ส น อ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 
19 เรื ่อง “การบูรณาการ
ง า น ว ิ จ ั ย  ภ า ย ใ ต ้ ก า ร
เปลี ่ยนแปลงของโลกเพื่อ
ส ั ง ค ม ท ี ่ ย ั ่ ง ย ื น ” 
(Proceedings), วันที ่ 27-
28 พฤศจิกายน 2564 ณ 
อ า ค า ร ค ณ ะ ท ั น ต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยา
เวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ล ูกกา จ ังหว ัดปทุมธานี.
หน้า69-78 

ว ั นท ี ่  27  -28
พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น  
2564 

0.20 

8 ดร.ยศพงศ ์  ร ัตนมุง  
มนปภพ สงวนสัตย์ 

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
บริษัทขนส่งเอกชนเคอรี่ เอกซ์เพรส 
(Kerry Express) ในจังหวัดราชบุร ี

ในเอกสารการประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังที่ 20 เร่ือง “ปลูกถ่ายแนวคิด
การวิจัย สู่การขับเคลื่อน
นวัตกรรมการบูรณาการงานวิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 25-26 
มิถุนายน 2565  

0.20 

9 ดร.ยศพงศ ์  ร ัตนมุง   
ปภพสร   ทิมศรีกล่ำ  

แรงจงูใจในการปฏิบัตงิานกับความ
ผูกพันต่อองค์กรสำหรบับุคลากรใน
ภาครัฐ 

ในเอกสารการประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานวิจ ัยระดับชาติ  
คร้ังที่ 20 เร่ือง “ปลูกถ่ายแนวคิด
ก า ร ว ิ จ ั ย  ส ู ่ ก า ร ข ั บ เ ค ล ื ่ อน
นวัตกรรมการบูรณาการงานวิจัย 
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก
เ พ ื ่ อ ส ั ง ค ม ท ี ่ ย ั ่ ง ย ื น ” 
(Proceedings),  

วันท่ี 25-26 
มิถุนายน 2565  

0.20 
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สูตรการคำนวณ (หลักสูตรระดับปริญญาโท) 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

= 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
1.8 

X 100 = 60.00…….. 
3 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
60.00 

X 5 = ……7.50… 
40 

การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 20 60.00 √ 5 ร้อยละ 40 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกลุ (2564) 
1 ดร.นีรนุช เน่ืองวัง ดร.นีรนุช เน่ืองวัง 

2 ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ 

3 ดร.ยศพงศ์ รัตนมุง ดร.ยศพงศ์ รัตนมุง 

4 ดร.สุรัสวดี โปสินธ์ุ ดร.สุรัสวดี โปสินธ์ุ 

5 ผศ. ดร.นพดล พันธ์ุพานิช ผศ. ดร.นพดล พันธ์ุพานิช 

6 ผศ. ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์ ผศ. ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์ 

7 ดร.สุภัทรา สงครามศรี ดร.สุภัทรา สงครามศรี 

8 ผศ. ดร.ภัครดา เกิดประทุม ผศ. ดร.ภัครดา เกิดประทุม 

9 ผศ. ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ผศ. ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ 

10 ดร.สุภามาศ สนิทประชากร ดร.สุภามาศ สนิทประชากร 

11 ผศ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ ผศ.ดร.พวงเพญ็  ชูรินทร ์

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการบรหิารหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
ด้านการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และส่งเสริมให้นิสิตมีความ
พร้อม และสำเร็จการศึกษา 

4.75 4.80 4.81 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.87 4.90 4.90 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานิสิตให้เรียนรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
ส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.87 4.90 4.90 

    1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม 4.88 4.90 4.90 
    1.5 การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเน่ือง เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้และ
สามารถต่อยอดความรู้อย่างมีระบบ 

4.87 4.90 4.90 

    1.6 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.87 4.90 4.90 
    1.7 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.87 4.90 4.90 
    1.8 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.75 4.80 4.81 
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รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 

4.87 4.90 4.90 

    1.10 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.88 4.90 4.90 
    1.11 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 4.85 4.90 4.90 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้างวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกัน 

4.88 4.90 4.90 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.87 4.90 4.90 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.87 4.90 4.90 

รวมผลการประเมิน 4.86 4.89 4.90 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

     4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.63 4.70 4.73 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.63 4.70 4.73 
     4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.75 4.80 4.82 
     4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 

4.50 4.50 4.55 

รวมผลการประเมิน 4.66 4.68 4.70 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการบรหิารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู่
ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั4.70คะแนน และมีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดในเรือ่ง  4.3.4 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลกัสูตรค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.55 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณสมบัติทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทีเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตร และนำผลการ
ประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงเรือ่ง   อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานของหลักสูตรโดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1.ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร 
2.สรรหาอาจารยเ์พิ่มเติมเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของนสิิต 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ปีการศึกษา 2564   
ด้านสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดับบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาส
ในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.38 4.40 4.45 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มี
การเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

4.25 4.30 4.36 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเร ียนร ู ้ท ี ่ช ัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.50 4.60 4.64 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมี
เน้ือหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็น
จุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้ 

4.38 4.40 4.45 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.25 4.30 4.36 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 

4.50 4.60 4.64 

    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา
ครบถ้วน 

4.38 4.40 4.45 

    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ใน
การเรียนวิชาต่อยอด 

4.25 4.30 4.36 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลา
ที่กำหนดในหลักสูตร 

4.38 4.40 4.55 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.38 4.40 4.45 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที ่เร ียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมาย
การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.50 4.50 4.55 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)    
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.12 เน้ือหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้องที่มีความที่ซับซ้อน 
มีจุดเน้น 

4.25 4.30 4.36 

    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัย
ร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม 

4.50 4.50 4.55 

    5.1.14 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
หลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

4.50 4.60 4.64 

   5.1.15 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์
ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 

4.38 4.40 4.45 

รวมผลการประเมิน 4.38 4.43 4.48 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลกัสูตร และการ

ปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขาน้ันๆที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแตล่ะรายวิชามีการปรบัปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิด
วิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน  5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธ์
กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลกัสูตร และ5.1.12 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่
เกี่ยวข้องที่มีความทีซ่ับซ้อน มจีุดเน้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2564 5.2.1 ดา้นการวางระบบผูส้อน เฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    5.2.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญในเนื้อหาวิชาที่
สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

4.13 4.20 4.27 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้ มี
โอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละ
หลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

4.50 4.60 4.64 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัย
ในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.38 4.40 4.45 

    5.2.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ทุก
รายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.13 4.20 4.27 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจาก
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่ค ุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/
อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4.25 4.30 4.36 

    5.2.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และการ
ปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

4.25 4.30 4.36 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)     
    5.2.7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ 
เวลาในการให้คำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

4.38 4.40 4.45 

    5.2.8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่
จะควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

4.25 4.30 4.36 

    5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 4.38 4.40 4.45 
    5.2.10 มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง 

4.25 4.30 4.36 

รวมผลการประเมิน 4.28 4.34 4.40 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2564 5.2.2 ดา้นการบวนการเรยีนการสอน เฉพาะระดบับณัทิตศกึษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.50 4.50 4.55 
    5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.38 4.40 4.45 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 4.63 4.70 4.73 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้อง
มีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 4.38 4.50 4.55 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การ
เรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 4.38 4.40 4.45 

    5.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการ
สื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม online learning) 

4.63 4.70 4.73 

    5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางาน
ทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 4.50 4.60 4.64 

    5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษาดู
งาน 4.38 4.40 4.45 

    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.38 4.40 4.45 
    5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 4.38 4.40 4.45 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 4.50 4.60 4.64 

    5.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน
สาขา/หลักสูตร 4.50 4.50 4.55 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.38 4.40 4.45 
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิ่มเติม (     
    5.2.14 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ  ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต โดยเฉพาะ
การสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 4.50 4.50 4.55 

    5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้ความ สำคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 4.50 4.60 4.64 

    5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนิสิต เพื่อให้
นิสิตสำเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 4.25 4.30 4.36 

    5.2.17 หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 4.50 4.60 4.64 
    5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนอย่างน้อย
หน่ึงครั้งต่อภาคการศึกษา 4.38 4.40 4.45 

    5.2.19 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 4.13 4.20 1.27 
    5.2.20 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 4.38 4.40 4.45 

    5.2.21 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของ
วารสารที่ไม่มีคุณภาพ 4.38 4.40 4.45 

    5.2.22 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดทำข้อเสนอโครงการที่
มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน 4.50 4.50 4.55 

    5.2.23 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 4.25 4.30 4.36 

รวมผลการประเมิน 4.41 4.47 4.51 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
ปีการศึกษา 2564 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  4.28 4.34 4.40 
5.2.2  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.41 4.47 4.51 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.35 4.41 4.45 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.51คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งด้านการวางระบบผูส้อน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั
4.40คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องด้านการวางระบบผู้สอน และ
นำผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงเรื่อง.ด้านการวางระบบผู้สอน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี ้

1. ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรประชุม 
2. พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผูส้อน ตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
ทั้งนี้สามารถพฒันาด้านการวางระบบผู้สอนและด้านกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นด้านการวาง

ระบบผู้สอน.โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรปูธรรมดังนี ้
1.อาจารยผ์ู้สอนแต่ละรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปีการศึกษา 2564  
ด้านการประเมนิผู้เรียน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 4.38 4.40 4.45 
    5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ 
สัมมนา ฯลฯ) 

4.25 4.30 4.36 

    5.3.3 การประเมินผลการเรยีนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต
พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอ้นสภาพการปฏิบัติงานจริงใน
การประกอบอาชีพ 

4.38 4.40 4.45 

    5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์
การเรียนรู ้

4.25 4.30 4.36 

    5.3.5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
นิสิต (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อนความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

4.38 4.40 4.45 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรยีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.25 4.30 4.36 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของ
นิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.25 4.30 4.36 

    5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.38 4.40 4.45 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ .7 

4.38 4.40 4.45 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    5.3.10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบ
ป้องกัน ชัดเจน 

4.50 4.50 4.55 

    5.3.11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ได้ 

4.38 4.40 4.45 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มี
การออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/
วารสารซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

4.50 4.50 4.55 

รวมผลการประเมิน 4.35 4.38 4.43 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื ่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯในภาพรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ.4.43 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง5.3.2 
น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ)      5.3.4 
การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้  5.3.6 การ
ควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน  5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้
นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้
ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด 
สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา)ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.30คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ผลการดำเนินงาน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1 )อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม
5 ครั้ง  
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 
ร้อยละ 

1.ดร.นีรนุช เนื่องวัง 
2.ดร.พิชญะ อุทัยรัตน 
3.ดร.ยศพงศ์ รัตนมุง 
4.ดร.สุรัสวดี โปสินธุ ์
5.ผศ. ดร.นพดล พันธุ์พานชิ 
6.ผศ. ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย์ 
7.ดร.สุภัทรา สงครามศร 
8.ผศ. ดร.ภัครดา เกิดประทุม 
9.รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน 
10.ดร.สุภามาศ สนิทประชากร 
11.ผศ.ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ 

1 (16 ก.ค. 2564) 11 คน 100 
2 (15 ต.ค. 2564) 11 คน 100 
3 (17 ธ.ค.2564) 11 คน 100 
4 (8 เม.ย. 2565) 11 คน 100 
5 (10 มิย. 2565) 11 คน 100 

 

เฉลี่ยร้อยละ 100 
 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 1 (1.1-
1.3)   

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
             หลักสูตรใหม่            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2541โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ2563 (มคอ.2) สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติใน
การประชุมภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่ 5/2563 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
     - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ เมื่อวันที่  14 เดือน 
มกราคม  ปี พ.ศ. 2564 
    -  ทางหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง เดิมเป็นกาญจนบุรี แก้ไขเป็น วัชรพลตามมคอ 08  

 - ตารางที่ 1.1-12 
- เล่มหลักสูตรที่มี 
การประทับตรายาง
จาก สกอ. 
- หนังสือรับรอง
จากสภาวิชาชีพ  
(ถ้ามี) 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

- คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ ในการประชุม ครั้งที่ 
3/2565 เม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2565 
- สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในการประชุมภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่ 
3/2565 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2565 
- ส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบหลักสูตร เม่ือวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 8 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง8วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1 ในสังกัดคณะ8.วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ.......วิชา   
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 3.1  
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 3 (3.1)   

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปิดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน 8 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 
2.  หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
   2.1 ในสังกัดคณะ 8 วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ.......วิชา   
 ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดทุกชั้นปี และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 4 (4.1)   

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษา ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมีการจัดทำ มคอ.7  ส่งภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 5 (5.1)   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่า
นิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2  โดยมี
รายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวน

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 55 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ทั้งสิ้น 4 วิชา จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2564 จำนวน 8 วิชา คิดเป็นร้อยละ50 
(อย่างน้อยร้อยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ตาม
แบบฟอร์ม 5.4.6) 

ตัวบ่งชี้ข้อ 6 
(5.4.6)   

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
การศึกษา2564หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและวิธีการประเมิน 
รายวิชาที ่มี การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามข้อเสนอแนะใน มคอ.7 ในปี
การศึกษา2563 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน 
มคอ.5 และ มคอ.6 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 7 
(5.4.7)   

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มีการรับอาจารย์ใหม่ โดยทาง
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวน
อาจารย์ใหม่ 1 ท่าน ผศ.ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์และอาจารย์ใหม่ได้เข้ารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้มีการจัดให้มีอาจารย์  พี่
เลี้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน
ของอาจารย์ใหม่หลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 8 
(5.4.8.1-5.4.8.2)   

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา 11 คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 

ชื่อโครงการ 
หรือหัวข้อ 
ที่รับการ
พัฒนา 

วัน/เดือน/
ปี 

จัดโดย 

หัวข้อที่
นำไปใช้ใน 
การเรียน
การสอน 

1 ดร.นีรนุช เนื่องวัง 

เทคนิคการ
สอนและการ
ประเมินผล
การเรียนรู้ 

วันอังคารที่ 
14 

มิถุนายน 
2565 

วิทยาลัยสห
วิทยาการ 

มหาวิทยาลั
ยเวสเทิร์น 

เทคนิคการ
สอนและ

การ
ประเมินผล
การเรียนรู ้

2 ดร.พิชญะ อุทัยรัตน 
3 ดร.ยศพงศ์ รตันมุง 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัสวด ีโปสินธุ์ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล พันธุ์พานิช 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลัง

แพทย ์
7 ดร.สุภัทรา สงครามศร 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัครดา เกิดประทุม 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน 
10 ดร.สุภามาศ สนิทประชากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 9 
(5.4.9)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

11 ผศ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับ

การพัฒนา11 คน 
จำนวนอาจารย์ประจำ 

รวม 11 คน 
 

 
 
 
 
 
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
(ถ้ามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ได้รับการพัฒนา.1คน   คิดเป็นร้อยละ 1. (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี) 
2.  มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
ปฏิบัติงาน 

1 นางสาวพีรกาญ การอบรมเชิงปฏิบตัิด้าน
เทคโนโลยีทุกปกีารศกึษา เช่น 
การใช้ระบบ Western 
Cyber U และระบบ
สารสนเทศ ระบบ E-office
ระบบ Yealink Meeting 
และ Google meet 

8 ธันวาคม 
2564 

มหาวิทยาลั
ยเวสเทิร์น 

นำไปใช้ในการสอบผ่าน
ระบบทางไกลช่วงสถาน
การโควิค-19 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ด้รับการ

พัฒนา 1 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 

1 คน 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ10 
(5.4.10)   

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย(ปีการศึกษา2564) ทั้งสิ้นจำนวน 18 คน มีผู้ตอบ

แบบประเมินจำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ100 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มีคะแนนความ
พึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.50 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 81 18 450 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 84 18 4.67 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 72 18 4.00 ดี 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
85 18 4.72 ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

81 18 4.50 ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 84 18 4.67 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต   4.50 ดีมาก 

 

√ - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้ 11 
(5.4.11)   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2564) ทั้งสิ้นจำนวน26
คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน.18 คน คิดเป็นร้อยละ50 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มี
คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.91 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 88.20 18 4.90 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 88.20 18 4.90 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 88.80 18 4.93 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
88.80 18 

4.93 
ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

88.00 18 
4.88 

ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 88.20 18 4.90 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต   4.91 ดีมาก 

 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ12 
(5.4.12)   

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้  
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 12 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 100 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีไม่ประเมินในปีนี้ - 

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดำเนินการผ่าน 12 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนนิงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ 
 ปีการศึกษา 2564 ดา้นสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้เฉพาะระดบับัณทิตศกึษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

4.50 4.60 4.64 

    6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.38 4.40 4.45 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.63 4.70 4.73 
    6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 4.38 4.40 4.45 
    6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 4.38 4.40 4.45 
    6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย 4.63 4.70 4.73 
    6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 4.50 4.50 4.55 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานร่วมกัน 4.25 4.30 4.36 
    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.38 4.40 4.45 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และนิสิตสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

4.38 4.40 4.45 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี เช่น ฐานสืบค้นงานวิจัย
ระดับนานาชาติ เป็นต้น 

4.50 4.50 4.55 

    6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพื่อทำวิจัย 437 4.40 4.45 
    6.1.13 มีห้องทำงานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย 4.25 4.30 4.36 
    6.1.14 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.50 4.50 4.55 

รวมผลการประเมิน 4.42 4.46 4.51 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มสีิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้/ ฯลฯ 
 ปีการศึกษา 2563 ดา้นสิ่งสนับสนนุการเรยีนรู้เฉพาะระดบับัณทิตศกึษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.70 3.73 3.74 

    6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 3.60 3.64 3.64 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

3.75 3.82 3.82 

    6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 3.75 3.82 3.82 
    6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 3.70 3.73 3.74 
    6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย 3.70 3.73 3.74 
    6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 3.70 3.73 3.74 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงาน
ร่วมกัน 

3.70 3.73 3.74 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3.70 3.82 3.82 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และ
นิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

3.65 3.75 3.76 

 บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี เช่น ฐานสืบค้นงานวิจัย
ระดับนานาชาติ เป็นต้น 

3.75 3.82 3.82 

    6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพื่อทำวิจัย 3.65 3.73 3.74 
    6.1.13 มีห้องทำงานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย 3.65 3.73 3.74 
    6.1.14 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 3.75 3.82 3.84 

รวมผลการประเมิน 3.70 3.75 3.76 
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รายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตร 
อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557  

1. รศ.ดร.จริพล จิยะจันทน ์
2. รศ.เยาวกุล เกียรตสิุนทร 
3. ดร.วรินทรท์ิพย์ กำลงัแพทย ์
4. ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ 
5. ผศ.ดร.แสง สงวนเรือง 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558  
1. ดร.บรินดา สัณหฉวี 
2. ดร.นิพนธ์ ทาบุราญ 
3. รศ.ดร.กญัญามน อินหว่าง 
4. ผศ.ดร.แสง สงวนเรือง 
5. รศ.ดร.จริศักดิ์ จิยะจันทน ์
6. รศ.ดร.จริพล จิยะจันทน ์
7. รศ.เยาวกุล เกียรตสิุนทร 
8. ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ 
9. ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิจ 
10. ดร.วรินทรท์ิพย์ กำลงัแพทย ์

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559  
1. รศ.เยาวกุล เกียรตสิุนทร 
2. ผศ.ดร.แสง สงวนเรือง 
3. ผศ.ดร.กฤษฎา ตันเปาว์ 
4. ดร.วรินทรท์ิพย์ กำลงัแพทย ์
5. ดร.ตรีเนตร ตันตระกลุ 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1. ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกจิ   
2. ดร.นพดล พันธ์ุพานิช   
3. ดร.วรินทรท์ิพย์  กำลังแพทย ์
4. รศ. เยาวกุล เกียรติสุนทร 
5. ดร.สุรสัวดี โปสินธ์ุ  

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1. ดร.เอกภัทร  มานิตขจรกจิ   
2. ดร.นพดล พันธ์ุพานิช   
3. ดร.ยศพงศ์ รัตนมุง 
4. รองศาสตราจารย์ เยาวกุล เกียรตสิุนทร 
5. ดร.สุรสัวดี โปสินธ์ุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
1. ดร.พิชญะ อุทัยรัตน์ 
2. ดร. ญาดา โคระทัต 
3. ดร.ยศพงศ์ รัตนมุง 
4. รองศาสตราจารย์ เยาวกุล เกียรตสิุนทร 
5. ดร.สุรสัวดี โปสินธ์ุ 
6. ผศ.ดร.นพดล พันธ์ุพานิช  
7 .ผศ.ดร.วรินทร์ทพิย์  กำลังแพทย ์
8. ดร.สุภัทรา สงครามศร ี
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อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 
          1.ดร.นีรนุช เนื่องวัง 
          2.ดรพิชญะ อุทัยรัตน 
          3.ดร.ยศพงศ์ รัตนมุง 
          4.ดร.สุรสัวดี โปสินธ์ุ 
          5.ผศ.ดร.นพดล พันธ์ุพานิช 
          6.ผศ.ดร.วรินทรท์ิพย์ กำลงัแพทย ์
          7.ดร.สุภัทรา สงครามศร 
          8.ผศ.ดร.ภัครดา เกิดประทุม 
          9.รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน ์
         10.ดร.สุภามาศ สนิทประชากร 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 
          1.ดร.นีรนุช เนื่องวัง 
          2.ดรพิชญะ อุทัยรัตน 
          3.ดร.ยศพงศ์ รัตนมุง 
          4.ดร.สุรสัวดี โปสินธ์ุ 
          5.ผศ.ดร.นพดล พันธ์ุพานิช 
          6.ผศ.ดร.วรินทรท์ิพย์ กำลงัแพทย ์
          7.ดร.สุภัทรา สงครามศร 
          8.ผศ.ดร.ภัครดา เกิดประทุม 
          9.รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน ์
          10.ดร.สุภามาศ สนิทประชากร 
         11.ผศ.ดร.พวงเพ็ญ  ชูรินทร ์
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หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561-2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2564 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.74 4.85 4.83 4.91 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์
และหรือเผยแพร่ 

4.64 4.14 4.42 2.96 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.69 4.50 4.63 3.57 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 3.33 3.33 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 5+0+5/3 
=3.33 

5+0+5/3 
=3.33 

5+0+5/3 
=3.33 

5+0+5/3 
=3.33 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 0 0 0 0 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 3 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.44 3.78 3.44 3.78 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 4 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 5 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 4.25 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.82 3.87 3.89 3.86 

 


