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คำนำ 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนิน
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบ
การศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ  (ประธานกรรมการ) 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ    (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหน่ึง
ซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่
ปีพ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับอนุมัติ
จากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหมด 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   แต่ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้เปิด
ดำเนินการเรียนการสอนเพียง 5 สาขาวิชา โดยแบ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ป ีคณะบริหารธุรกิจได้มี
การปรับชื่อคณะด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยให้ปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะ
รัฐศาสตร์รวมกันและได้ปรับชื่อคณะเป็น” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7 /2551 วัน
อังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยต้องรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ในปีการศึกษา  2550  ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสนศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)   สำนักงานคณะกรรกมการการอุดมศึกษาได้พิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตร์บัณฑิตเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2552  อ้างถึงเอกสารที่ 
0506(2) / 119  ลงวันที่ 7 มกราคม 2553  

ในปีการศึกษา  2552 ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบและการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553  อ้างถึงเอกสารที่ ศธ 0506(4) / 4096  ลงวันที่ 24 มีนาคม 
2553 

โดยมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 8 คน จำแนก ดังนี้ ดำรงตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์จำนวน 7 คน คุและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน    ทั้งน้ีหลักสูตรมีนิสิตจำนวน 164 คน 
และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 56 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 - ชั ้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปีการศึกษา 2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
(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 1,490.50/50=4.98 4.98 4.98 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์
และหรือเผยแพร ่

ร้อยละ 20 10.50/56x100=18.75 
18.75/40x5=3.75 2.34 2.34 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.66 3.66 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

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

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5+5+5/3=5 5 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 15 3/3x100=100 

100/80x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 3/3x100=100 

100/80x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ร้อยละ 15 0.80/3x100=2 

86.67/40x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.33 4.33 
5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 3 3 3 3 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.75 3.75 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.72 3.72 
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หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)   ปีการศึกษา 2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมนิประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น 
    1. การส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานวิจัยของนสิิตในวารสารทางวิชาการทีป่รากฎในฐานข้อมลูTCIกลุ่ม1ได้
เป็นจำนวนมาก 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1.ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บัณฑิตมีผลงานวิจัยตีพิมพเ์ผยแพร่งานวิจัยในวารสารทางวิชาการทีป่รากฎใน
ฐานข้อมูลตั้งแต่TCIกลุ่ม2 จนถึงวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติ 

        
 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
จุดเด่น 
     1. 
 
จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางในการปรับปรุง 
          1.การประเมินกระบวนการรบันิสิตโดยมีการวางแผนประชาสมัพันธ์เชิงรุกและหลากหลายช่องทางเพื่อให้
ได้จำนวนนักศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนด 

2.หลักสูตรควรมีการดูแลนสิิตอย่างใกล้ชิดเพื่อลดปญัหาการลาออกและจัดทำแผนการสงเสรมิและพัฒนา
นักศึกษาให้สำเรจ็ตามระยะเวลาของหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น 

1. อาจารยป์ระจำมีคุณวุฒิปริญญาเอกและและผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรมีตำแหน่งทางวิชาการทกุ ครบทกุคน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1.ส่งเสริมอาจารยป์ระจำใหผ้ลงานวิจัยตีพมิพ์เผยแพรม่ีค่าระดับคะแนนสงูข้ึนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอาจารยเ์ข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ที่สูงข้ึน  

2.จัดทำแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคลรายบุคล 
 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
จุดเด่น 

-  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ เพือ่ควบคุมและกำกบัให้นสิิตสำเรจ็การศึกษา

ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด 
2. หลักสูตรควรวางระบบส่งเสริมและสนบัสนุนให้นสิิตตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานในวารสารทางวิชาการที่

ปรากฎช่ืนในฐานข้อมูลตัง้แต่TCI2 จนถึงวารสารที่ได้รบัการยอมรบัในระดบันานาชาติ 
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีแนวทางการพฒันาสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือของหลักสูตร  

2. การจัดหาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติด

เช้ือโควิด19 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1.ควรมสีำรวจความต้องการของนิสิตและคณาจารย์เกี่ยวกบัสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ด้านงานวิจัย 

 2.หลักสูตรมีการจัดหาโปรแกรมทางสถิติมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้

นิสิตและอาจารยม์ีประสพการณ์การใช้โปรแกรม เพื่อวิเคราะห์งานวิจัยมากขึ้น 

3. หลักสูตรควรดำเนินการ จัดเพิม่ฐานข้อมลูเพือ่ใช้ในการสบืค้นข้อมูล  
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น   
ระดับคณะ 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 

. ผช.ดร.อดิศร ภู่สาระ 
2. ผช.ดร.สมุาลี รามนัฏ 
3. ดร.จรุีวรรณ มณีแสง 
4. นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับ 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 

การศึกษาท่ีรับเขา้ 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 2564 

2559 53 43 16 8 2 1 
2560  71 61 30 2 0 
2561   70 47 31 9 
2562    70 69 21 
2563     70 67 
2564      66 
รวม 53 114 147 155 174 164 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิต
ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวน
นิสิตท่ียังไม่

สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ
อัตรา
การคง
อยู่ 

2560 2561 2562 2563 2564 

2559 53 15 22 6 - 0 43 1 81.13 1.89 
2560 71  10 27 14 1 52 0 73.24 1.41 
2561 70   19 27 13 59 9 84.29 18.57 
2562 70    9 40 49 21 70.00 57.14 
2563 70     2 2 67 2.86 2.86 
2564 66     0 0 66 0.00 100.00 
รวม 400 15 32 52 50 56 205 164 51.25 41.00 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 คุณภาพของบณัฑิต รุ่นจบปกีารศึกษา 2563 

ลำดับท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1 (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม 247.50 50 4.95 
(2)ด้านความรู้ 250.00 50 5.00 
(3)ด้านทักษะทางปัญญา 247.50 50 4.95 
(4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 247.50 50 5.00 
(5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 250.00 50 4.95 
(6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 248.00 50 5.00 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5คะแนน) 1,490.50 50 4.98 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 50 
3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต(ิคน) 50 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 29.81 

 
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ์ ค่า
น้ำหนัก 

จำนวน ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 35 7.00 ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 35 3.50 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 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 

0.80 - - ตารางที่ 2.2-5 
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ประเภทการตีพิมพ์ ค่า
น้ำหนัก 

จำนวน ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ 

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 10.50  
13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 56  
14. ร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ต ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู ้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

46.88  

15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 5  

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของนิสิตท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 

ท่ี รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล แผน งานวิจัย (0.20) เผยแพร่(0.10) วัน เดือน ปี ท่ีเผยแพร่ ความพึงพอใจ
บทความวิชาการ 

เผยแพร่ 

1 6151010021 นาย กมลกฤษฏ์ ธิวงค์   ข ความพึงพอใจของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพื้นท่ี
อำเภอปางมะผ้า ท่ี
มีต่อสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินอำเภอปาง
มะผ้าจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 10-21) 

ความพึงพอใจ
ของประชาชนท่ี
มีต่อการ
ให้บริการของ
สำนักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครอง 
ท้องถ่ินอำเภอ 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

2 6251010066 นาย วสุ ไชยาศิรินทร์
โรจน์ 

  ข การจัดทำบริการ
สาธารณะของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูนตาม
แนวทางการบริการ
สาธารณะภาครัฐ
รูปแบบใหม่ 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 90-99) 

การบริการ
สาธารณะ
ภาครัฐรูปแบบ
ใหม่ 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

3 6151010103 นางสาว กมลรัตน์ ทองบุรี   ข การพัฒนาองค์กรสู่
การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ของท่ีทำ
การปกครองจังหวัด
พังงา 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 

การแก้ปัญหา
ความยากจนใน
สังคมไทย 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 
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เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 22-32) 

4 6251010076 นางสาว ณัชนันท์ จินดาหลวง ก   การรับรู้ข่าวสารใน
การประชาสังคม
หมู่บ้านของ
ประชาชนในพื้นท่ี
เทศบาลตำบล
แม่ตืน อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 172-185) 

การรับรู้ข่าวสาร
กับการ
ประชาสัมพันธ์ 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

5 6251010086 พ.อ.อ. กฤษกร แจ้งเนตร ก   การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการของสำนัก
ทะเบียน อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 33-39) 

ความสำคัญของ
คุณภาพการ
ให้บริการของ
สำนักงาน 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

6 6251010087 นาย จิรวุฒิ เพชรประสิทธิ ์   ข การกำหนด
ทางเลือกกลยุทธ์ใน
การจัดการ
สวัสดิการสังคมของ
เทศบาลตำบลห้วย
น้ำขาว อำเภอคลอง
ท่อม จังหวัดกระบ่ี 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 115-135) 

สวัสดิการสังคม
กับการคุ้มครอง
ในวิกฤติการณ์
โควิด-19 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

7 6251010122 นาง อานันต์ศรี แก้วเลิศตระกูล ก   การมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง
ของประชาชนบ้าน
แม่แดดน้อย ตำบล
แม่แดด อำเภอ
กัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 204-217) 

การมีส่วน
ร่วมกับ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

8 6351010001 นาย สมชาย วิเชียรศรี   ข นโยบายการการ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ 
จำกัด 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 147-156) 

กระบวนการ
ดำเนินงานตาม
หลักการ
สหกรณ์ 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

9 6351010003 นาย วีรวัฒน์ รังคกูลนุวัฒน ์ ก   ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
ดอนแก้ว อำเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 110-123) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อมกับ
การมีส่วนร่วม 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

10 6251010097 นาย ศุภศิษย์ ศรีปากดี   ข การบริหารงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเทศบาล
ตำบลหนองเลิง 
อำเภอเมืองบึงกาฬ 
จังหวัดบึงกาฬ 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 137-146) 

การบริหารงาน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
เทศบาลตำบล
หนองเลิง 
อำเภอเมืองบึง
กาฬ จังหวัดบึง
กาฬ 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 
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11 6251010078 นางสาว นฐมน จตุพักตร์   ข การจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมของ
ชุมชนลาวครั่ง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 252-262) 

เทศกาลถือศีล
กินเจ 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

12 6151010126 นางสาว ศิรินทรา ดีทา   ข ความผูกพันต่อ
องค์การของ
สำนักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด
สกลนคร 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 124-136) 

ความผูกพัน
องค์การ 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

13 6151010123 นางสาว ปุณยวีร์ ขอดอนุ   ข การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
ยุทธศาสตร์การ
สร้างศรัทธาและ
ความเชื่อม่ันต่อสภา
เกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร 
สำนักงานสภา
เกษตรกรจังหวัด
สกลนคร 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 19-31) 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในยุทธศาสตร์ 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

14 6251010106 นาย รณสิทธิ์ พิมพ์บุตร   ข การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
จัดการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม อำเภอ
โพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 54-63) 

ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพของ
ประชาชนใน 
จังหวัด
หนองคาย 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

15 6251010109 นาย เอกลักษณ์ วรรณคีรี   ข ผลกระทบจาก 
มาตรการ Work 
From Home 
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคไวรัสโคโร
น่า 2019 สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
หนองคาย 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 215-229) 

ผลกระทบต่อ
ธุรกิจไทยใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรค
ไวรัสโคโรน่า 
2019  

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

16 6251010065 นางสาว นงคราญ จันทร์ต๊ะพาน   ข ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการ
จัดทำแผนการ
ดำเนินงานประจำปี
งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 215-229) 

การบริหาร
จัดการองค์กร
โดยใช้กรอบ
แนวคิดของ
แมคคินซีย์ 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

17 6251010068 นาย ธนพลวรรธน์ พิบูลวุฒิกูล   ข การนำนโยบายการ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดไปปฏิบัติใน
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบลหนองไร่ 
อำเภอปลวกแดง 
จังหวัดระยอง 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 240-251) 

การนำนโยบาย
การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดไป
ปฏิบัติใน
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบลหนองไร่ 
อำเภอปลวก
แดง จังหวัด
ระยอง 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

18 6251010085 นาย สมพงษ์ กัณหานุ   ข การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 

สมรรถนะหลัก
ของบุคลากร

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
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ตามสมรรถนะของ
พนักงานเทศบาล 
ตำบลหาดเล็ก 
อำเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด 

ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 157-167) 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

19 6251010073 นาย บดินทร์ จันทร์โลมา   ข วิถีชีวิตชุมชนกับ
ความเชื่อกรณีศึกษา
คำชะโนด จังหวัด
อุดรธานี 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 1-6) 

งานเฉลิมฉลอง
การก่อตั้งเมือง
อุดรธานี และ 
การรำบวงสรวง
พลตรีพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ 
กรมหลวง
ประจักษ์ศิลปา
คม 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

20 6251010118 จ่าสิบ
เอก 

บุญส่ง แสนมี   ข การให้บริการของ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
องค์การบริหารส่วน
ตำบลห้วยแอ่ง 
อำเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า 91-103) 

ภารกิจของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

21 6251010070 นางสาว จารุวรรณ ทุยไธสง   ข การพัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน
ตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 75-90) 

การตรวจสอบ
ภายในต่อการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง
องค์กร 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

22 6251010133 นาย กิจจารักษ์ วงษ์ไพศาล   ข ปัจจัยจูงใจท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
ข้าราชการ ฝ่าย
ปกครองและ
บุคลากร อำเภอบาง
สะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 40-55) 

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในการพัฒนา
ชุมชนให้เป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

23 6251010108 นาย จักรินทร์ แสงโสภา   ข ผลของการพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
นครพนม 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 64-74) 

การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
สำนักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดนครพนม 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

24 6251010126 นางสาว กณธร จโนภาส   ข หลักธรรมาภิบาล
กับการดำเนินงาน
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในเขตพื้นท่ี
อำเภอปากพนัง 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 1-9) 

การสื่อสารอัต
ลักษณ์แหล่ง
ท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์ 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

25 6251010124 นาย เกรียงศักดิ์ จันทพันธ์   ข ปัญหาการให้บริการ
ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช

การพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์
โบราณสถานโม

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 
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งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 55-63) 

คลานจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

26 6251010117 นางสาว รัตติยากร เอี่ยมแย้ม   ข การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมเมือง
โบราณเวียงสระ
ตำบลเวียงสระ 
อำเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 74-80) 

การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
โบราณ 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

27 6251010121 นางสาว วราลี ผ่องวุฒิกุล ก   การบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียนของ
ศูนย์ดำรงธรรม
อำเภอท่ีมีต่อ
ประชาชน
กรณีศึกษาอำเภอ
หนองแค จังหวัด
สระบุร ี

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 84-89) 

การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ในยุคโควิด-19 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

28 6251010059 นาย ศรนรินทร์ ศรีชาลี   ข การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของ
ประชาชนในการ
เลือกตั้งนายก
องค์การ บริหาร
ส่วนตำบลภูเงิน 
อำเภอกันทรลักษ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 20 เรื่อง “ปลูก
ถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อน
นวัตกรรมการบูรณา
การงานวิจัย ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของ
โลกเพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 25-26 
มิถุนายน 2565 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน มิถุนายน 
หน้า.) 

การ
เปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและ
วัฒนธรรมของ
ไทย 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
20 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

29 6251010134 นาย ธงชัย พิมสุวรรณ   ข ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์กับ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ินของเทศบาล
ตำบลแหลมฟ้าผ่า 
อำเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 20 เรื่อง “ปลูก
ถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อน
นวัตกรรมการบูรณา
การงานวิจัย ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของ
โลกเพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 25-26 
มิถุนายน 2565 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน มิถุนายน 
หน้า.) 

การบริหาร
ราชการส่วน
ท้องถ่ินในยุคโค
วิด 19 (COVID-
19) 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
20 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

30 6151010109 นาย พงพัน อัมภรณ์   ข ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ภาวะความเครียด
ของประชาชนใน
เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 20 เรื่อง “ปลูก
ถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อน
นวัตกรรมการบูรณา
การงานวิจัย ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของ
โลกเพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 25-26 
มิถุนายน 2565 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน มิถุนายน 
หน้า.) 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ภาวะ
ความเครียดของ
ประชาชน 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
20 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

31 6351010072 นาย ฉัตรณพัฒน์ แก้วเลิศตระกูล ก   การบริหาร
บ้านเมืองตามหลัก
ธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่แดด 
อำเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัด
เชียงใหม่ 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 20 เรื่อง “ปลูก
ถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อน
นวัตกรรมการบูรณา
การงานวิจัย ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของ
โลกเพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 25-26 
มิถุนายน 2565 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน มิถุนายน 
หน้า.) 

การบริหารงาน
กับหลักธรรมาภิ
บาล 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
20 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 
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32 6251010080 นาย ปฏิภาณ มะวงศ์ไว    ข ภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารสำนัก
อำนวยการประจำ
ศาลอาญา ในความ
คาดหวังของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 20 เรื่อง “ปลูก
ถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อน
นวัตกรรมการบูรณา
การงานวิจัย ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของ
โลกเพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 25-26 
มิถุนายน 2565 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน มิถุนายน 
หน้า.) 

ภาวะผู้นำตาม
ทัศนะพุทธ
ศาสนาเถรวาท 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
20 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

33 6351010042 นาง จีราวัลย์ สร้างเลี่ยน   ข ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ทักษะด้านดิจิทัล
ของบุคลากร
หน่วยงานใน
กระบวนการ
ยุติธรรมในจังหวัด
ระนอง 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า. 136-145) 

การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ
ในประเทศไทย
ในยุค New 
Normal 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

34 6251010105 นางสาว อทิยา วิจาราณ์   ข ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตการทำงานกับ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของ
ข้าราชการสังกัด
กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
กรมราชทัณฑ์ 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 19 เรื่อง 
“การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 27-28 
พฤศจิกายน 2564 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน กรกฏาคม 
หน้า.181-191) 

แนวทางการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐใน
ศตวรรษท่ี 21 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
19 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

35 6251010128 นาย ทศพร พุ่มเจริญ   ข การยอมรับ
นวัตกรรม
กระบวนการประชา
รัฐ 9 ข้ันตอน เพื่อ
การป้องกันยาเสพ
ติดของชุด
ปฏิบัติการประจำ
ตำบล อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ในเอกสารการประชุม
วิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 20 เรื่อง “ปลูก
ถ่ายแนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลื่อน
นวัตกรรมการบูรณา
การงานวิจัย ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของ
โลกเพื่อสังคมท่ีย่ังยืน” 
(Proceedings),  

วันท่ี 25-26 
มิถุนายน 2565 ณ 
อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหา
วิทยาเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี. 
(เดือน มิถุนายน 
หน้า.) 

การสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อ
การป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน
รถจักรยานยนต์ 
ของกลุ่มวัยรุ่น
และเยาชน 

งานประชุม
วิชาการครั้งท่ี 
20 
มหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น 

สรุปนิสิต รปม. (ระบบการศึกษาทางไกล) ปี 2564  
นิสิตสำเร็จการศึกษา จำนวน 56 คน 
ผลงานที่เผยแพร่ จำนวน 35 คน 
แผน ก จำนวน 5 คน  
แผน ข จำนวน 30 คน  
ผลรวมค่าน้ำหนัก 10.50 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.1 การรบันิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์
ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.20 4.22 4.23 

3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้องกับ
ระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดใน
หลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษา ต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.30 4.32 4.34 

3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความ
เหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.26 4.27 4.28 

3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความ
พร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.15 4.18 4.20 

3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ/หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิต
ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

4.26 4.27 4.28 

3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่าคุณสมบัติของการ
รับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่
นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.16 4.20 4.22 

รวมผลการประเมิน 3.11(อาจารย์) 4.22 4.24 4.26 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.1 การรบันิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.2 4.25 4.28 

3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลกัสตูรที่เปดิสอนและ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะ
อื่น ฯลฯ 

4.3 4.35 4.36 

3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื ่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.26 4.30 4.32 

3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.15 4.20 4.22 

3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ/หลักสูตรทั่วไป มีความ
เข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อ
ผู้สมัคร) 

4.26 4.30 4.32 

3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู ้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่า
คุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา 
ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.16 4.20 4.23 

รวมผลการประเมิน3.1.1(นิสิต) 4.22 4.27 4.29 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 
รายการประเมิน ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมี
เงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 
เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.40 4.45 4.46 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้ก่อนเข้า
ศึกษา 

4.30 4.35 4.36 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมี 

4.43 4.45 4.47 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้าง
รายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.26 4.30 4.32 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่างๆ ในการเรียน 4.35 4.40 4.41 
3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่างเหมาะสม 4.32 4.35 4.38 

รวมผลการประเมิน 3.1.2 (อาจารย์) 4.34 4.38 4.40 

 
3.1.2ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปี 2564  

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.2 การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.20 4.25 4.26 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้
ก่อนเข้าศึกษา 

4.30 4.35 4.36 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมี 

4.26 4.30 4.32 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้าง
รายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.15 4.20 4.22 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่างๆ ในการเรียน 4.26 4.30 4.34 
3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่าง
เหมาะสม 

4.16 4.20 4.24 

รวมผลการประเมิน 3.1.2 (นิสิต) 4.22 4.27 4.29 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรยีมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 ด้านการรบันิสิต 

รายดา้น ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย ์ นิสิต อาจารย ์ นิสิต อาจารย ์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต 
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนสิิต) 

4.22 4.22 4.24 4.27 4.26 4.29 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

4.34 4.22 4.38 4.27 4.40 4.29 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.1 4.28 4.22 4.31 4.27 4.33 4.29 
 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเร่ือง กระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษาที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและ
ศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่
จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 คะแนน และการเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้างรายวิชา
เรียนแก่นิสิตทุกคนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ปี 2564 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโท (IQA 3.2 การควบคุม การ
ดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 4.80 4.82 4.84 
1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความรู้ ความสามารถ ในการแนะนำการทำวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ 

4.72 4.74 4.75 

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 4.80 4.82 4.83 
1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.86 4.90 4.92 

1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและ
ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.86 4.90 4.91 

รวมผลการประเมิน3.2(อาจารย์) 4.81 4.83 4.85 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ปี 2564 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโท (IQA 3.2 การควบคุม การ
ดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 4.55 4.60 4.62 
1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มีความรู้ ความสามารถ ในการแนะนำการ
ทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

4.45 4.50 4.52 

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 4.75 4.80 4.82 
1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.34 4.40 4.42 

1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วย
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.29 4.30 4.32 

รวมผลการประเมิน3.2(นิสิต) 4.48 4.52 4.54 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรกึษาทางวิชาการแก่นิสติปรญิญาโทและที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ บัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาโทและที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑติศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารยท์ี่
ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.26 4.31 4.32 

3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.32 4.35 4.36 
3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.25 4.29 4.30 
3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนา
นิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.33 4.35 4.37 

3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ ความช่วยเหลอืด้าน
อ่ืนๆ 

4.42 4.44 4.45 

3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือ
สำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.20 4.23 4.24 

3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.65 4.69 4.70 
3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู ้สอนและการให้คำปรึกษา  การทำ
วิทยานิพนธ์ท่ีเพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.65 4.66 4.67 

รวมผลการประเมิน 3.2.1 (อาจารย์) 4.39 4.41 4.43 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
บัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.36 4.38 4.40 

3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.30 4.44 4.45 
3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.32 4.35 4.36 
3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนานิสิต 
(ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.34 4.36 4.37 

3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ ความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 4.35 4.36 4.38 
3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จ
การศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.12 4.13 4.14 

3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.70 4.71 4.72 
3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์ที่
เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.48 4.51 4.52 

รวมผลการประเมิน 3.2.1 (นิสิต) 4.39 4.41 4.42 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปี 2564 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.21 4.22 4.24 
3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของ
นิสิต 

4.22 4.23 4.25 

3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 4.46 4.47 4.48 
3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic 
engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.45 4.47 4.49 

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

4.36 4.37 4.38 

3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.36 4.39 4.40 
3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.26 4.28 4.29 
3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้ 
ทักษะ ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.35 4.37 4.38 

3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี  Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้
ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.24 4.26 4.28 

รวมผลการประเมิน3.2.2 (อาจารย์) 4.32 4.34 4.35 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปี 2564 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรท่ีเสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.15 4.17 4.18 
3.2.2 บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมท่ีสนองความต้องการของนิสิต 4.25 4.28 4.30 
3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 4.40 4.41 4.42 
3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง (civic 
engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.42 4.44 4.45 

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

4.32 4.33 4.34 

3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.30 4.33 4.34 
3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตท่ีมีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.22 4.24 4.25 
3.2.8 หากมีการรับนิสิตท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ 
ท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.24 4.26 4.28 

3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี  Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้
ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.28 4.31 4.32 

รวมผลการประเมิน3.2.2 (นิสิต) 4.28 4.31 4.32 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาโท
และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บณัฑิตศึกษา และต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 
2564ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาโทและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนสิิตและดา้น
การเสริมสรา้งทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายดา้น ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 2564 

อาจารย ์ นิสิต อาจารย ์ นิสิต อาจารย ์ นิสิต 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ
แก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารยท์ี่
ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาเอกและที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการบัณฑิตศึกษา) 

4.39 4.39 4.41 4.41 4.43 4.42 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนสิิตและการ
เสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริม
และพัฒนานสิิต) 

4.32 4.28 4.34 4.31 4.35 4.32 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.2 4.36 4.34 4.38 4.36 4.39 4.37 
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ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
อัตราการคงอยู ่

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง)  
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2559 53 43 16 8 2 1 
2560   71 61 30 2 0 
2561     70 47 31 9 
2562       70 69 21 
2563         70 67 
2564           66 
รวม 53 114 147 155 174 164 

 
อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
จำนวนนิสิตต้นปี

การศึกษา 
จำนวนนิสิตสิ้นสุดปี

การศึกษา 
อัตราการคงอยู่  

(ร้อยละ) 
จำนวนท่ี
หายไป 

2559 53 1 1.89 9 

2560 71 0 1.41 19 

2561 70 9 18.57 2 

2562 70 21 57.14 0 

2563 70 67 2.86 1 

2564 66 66 100.00 0 

รวม 400 164 41.00 31 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 
รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนตา่งๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการ
ข้อร้องเรียน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.72 4.73 4.74 
1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.64 4.65 4.66 
1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.70 4.71 4.72 
1.4 คุณภาพในการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.42 4.43 4.44 
1.5 วิธีการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.55 4.56 4.58 
1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.65 4.66 4.67 

รวมผลการประเมิน3.3(อาจารย์) 4.61 4.62 4.64 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนตา่งๆ (IQA 3.3ผลท่ีเกิดกับนสิิตในการจัดการ
ข้อร้องเรียน) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.67 4.75 4.76 
1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.36 4.42 4.43 
1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.55 4.58 4.60 
1.4 คุณภาพในการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.45 4.50 4.52 
1.5 วิธีการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.49 4.57 4.58 
1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.62 4.67 4.68 

รวมผลการประเมิน3.3(นิสิต) 4.52 4.58 4.60 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกิดกับนสิิต 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.55 4.56 4.58 
3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.58 4.60 4.62 
3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.60 4.63 4.64 
3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.52 4.55 4.56 

3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.62 4.64 4.65 
3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.45 4.48 4.50 
3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.50 4.52 4.54 
3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.48 4.50 4.52 
3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.50 4.53 4.54 
3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.65 4.68 4.69 

รวมผลการประเมิน 3.3 (อาจารย์-การคงอยู่) 4.54 4.57 4.58 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.55 4.61 4.62 
3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.65 4.67 4.68 
3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.63 4.66 4.67 
3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.45 4.50 4.52 

3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.70 4.71 4.72 
3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.30 4.33 4.34 
3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.30 4.32 4.33 
3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.54 4.55 4.56 
3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.50 4.53 4.54 
3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.70 4.71 4.72 

รวมผลการประเมิน 3.3 (นิสติ-การคงอยู่) 4.53 4.56 4.57 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน และกระบวนการ
การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปี 2564  
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ และด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายดา้น ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย ์ นิสิต อาจารย ์ นิสิต อาจารย ์ นิสิต 

3.3.1 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ 
(IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) 

4.61 4.52 4.62 4.58 4.32 4.60 

3.3.2 ด้านผลทีเ่กิดกับนสิิต  
(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคง
อยู่ การสำเรจ็การศึกษาความพงึพอใจและผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

4.54 4.53 4.57 4.56 4.58 4.57 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.3 4.58 4.53 4.6 4.57 4.45 4.59 
 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของอาจารย์และของนิสิต ในเรื่อง ผลที่

เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดของอาจารย์และของนิสิต 
ในเรื่องความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คะแนน 
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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 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรบั
อาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร/อาจารย์ประจำหลกัสตูร ระบบการบรหิารอาจารย์และระบบการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.52 4.58 4.60 
4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  4.56 4.60 4.62 
4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ในหลักสตูร
สามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.65 4.68 4.69 

4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจำนวนที่ไม่
ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.72 4.75 4.76 

รวมผลการประเมิน4.1.1 (อาจารย์) 4.61 4.65 4.67 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการบริหารอาจารย ์

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่
กำหนด 

4.59 4.64 4.65 

4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลัง
ด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการมีส่วน
ร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.45 4.50 4.52 

4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มีศักยภาพให้คงอยู่กับสถาบัน ลด
อัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตรากำลัง แผนการสรรหาและรับ
อาจารย์ใหม่ แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.30 4.50 4.51 

4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด สถาบันหรือหน่วยงาน
มีวิธีการบริหารจัดการเพ่ือทรัพยากรบุคคลเพ่ือทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.14 4.18 4.20 
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รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์  ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์
สมดุลกับภาระงาน เพ่ือให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหาร ความเส่ียง ด้านจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.46 4.50 4.53 

4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.38 4.41 4.42 
4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 4.55 4.59 4.60 
4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.44 4.45 4.46 
4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.33 4.36 4.37 
4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 4.45 4.50 4.52 
4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4.68 4.75 4.76 

รวมผลการประเมิน 4.1.2 (อาจารย์) 4.43 4.49 4.50 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการ
รับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ 
และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่า ง
ต่อเนื่อง 

4.72 4.75 4.76 

4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมี
ศักยภาพที่สูงข้ึนเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.36 4.38 4.40 

4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.67 4.69 4.70 

4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.56 4.63 4.64 
4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.64 4.69 4.72 
4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 

4.56 4.63 4.64 

4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.34 4.38 4.39 

4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวจิัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

4.48 4.50 4.52 

รวมผลการประเมิน 4.1.3 (อาจารย์) 4.54 4.58 4.60 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2564 ดา้นการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายดา้น ปีการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
2562 2563 2564 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์
ประจำหลักสูตร (ระบบการรบัอาจารย์ใหม่) 

4.61 4.65 4.67 

4.1.2 ระบบการบรหิารอาจารย ์ 4.43 4.49 4.50 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์ 4.54 4.58 4.60 

ภาพรวมผลการประเมิน4.1  4.53 4.57 4.59 
 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยท์ี่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.50 คะแนน  
หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ระบบการบรหิารอาจารย์ 

โดยมีวิธีการดำเนินงานดงันี ้
1.ส่งเสริมอาจารยป์ระจำหลักสูตรเข้ารบัการอบรมอย่างสม่ำเสมอ 
2.ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหเ้ข้ากับสถานการณ์โควิด 19 
3. จัดสรรงบในการพัฒนาอาจารย์ให้มีตำแหนง่ทางวิชาการ 
4. ส่งเสรมิแนะนำกระบวนการพัฒนาอาจารย ์
5. ทบทวนการบรหิารกำลังคนให้บุคลากรอยู่อย่างมั่นคง 
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ปฏิบัติงานจรงิ จำนวน 3 คน มีวุฒิปริญญาโทจำนวน 
0 คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 คน และมีผลงานวิชาการของอาจารย์
ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS จำนวน 4 เรื่อง 

(ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก (หลักสูตรระดับปริญญาโท) 
จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 3 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 0 
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 = ......8.33... 
60 

การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 4.2.1 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

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

ศาสตราจารย์ คน 0 
รองศาสตราจารย์ คน 2 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน 0 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 3 
รวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) ร้อยละ 3 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 100 

รายชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตำแหน่งทางวิชาการ 
1.ผศ.พราวพิชชา เถลิงพล 
2.รศ.ดร.เอกพร รักความสุข 
3.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิร ิ

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
3 

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

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
100 

X 5 = ....6.25....... 
80 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 4.2.2 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 √ 5 ร้อยละ 80 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกลุ (2564) 
1 1.ผศ.พราวพิชชา เถลิงพล 1.ผศ.แพรวพิชชา เถลิงพล 
2 2.รศ.ดร.เอกพร รักความสุข 2.รศ.ดร.เอกพร รักความสุข 
3 3.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ 3.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการบรหิารหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
ด้านการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการบริหารหลักสูตร (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และส่งเสริมให้นสิิตมี
ความพร้อม และสำเร็จการศึกษา 4.75 4.75 4.8 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.78 4.78 4.8 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานสิิตใหเ้รียนรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตร บรูณาการกบัพันธกิจต่างๆ สง่เสรมิทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทกัษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ทำงานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 
ฯลฯ  

4.75 4.75 4.76 

    1.4 อาจารยป์ระจำหลักสูตรไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม 4.8 4.8 4.82 
    1.5 การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง เอื้อให้นสิิตมีพื้นฐานความรู้และ
สามารถต่อยอดความรู้อย่างมีระบบ 4.75 4.75 4.78 

    1.6 ภาระงานที่ได้รบัมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตทีร่ับในหลักสูตร 4.6 4.65 4.66 
    1.7 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสูตร 4.65 4.65 4.68 

    1.8 อาจารยป์ระจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดำเนินงานของหลักสูตร 4.75 4.75 4.78 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการสง่เสรมิพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย ์ 4.8 4.85 4.88 

    1.10 อาจารย์ได้รบัการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.85 4.85 4.86 
    1.11 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการ
สอน 4.85 4.85 4.87 

    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สง่เสรมิความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้าง
วัฒนธรรมการอยูร่่วมกัน 4.7 4.7 4.72 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.7 4.75 4.76 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา 4.75 4.75 4.76 

รวมผลการประเมิน 4.75 4.76 4.79 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2564  ด้านผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ (IQA 4.3 

ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 5 5 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.39 4.42 4.46 
4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 5 5 5 
4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

5 5 5 

รวมผลการประเมิน 4.85 4.86 4.87 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง กระบวนการบริหารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู่
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ที ่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง จำนวนความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คะแนน 

หลักสูตรฯ นำผลการประเมินทีไ่ด้มาปรบัปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เพื่อการวางแผนอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรการกำหนดภาระงานตามความรู้ความชำนาญ 

2. ให้ขวัญกำลังใจกับอาจารย์ 
3. จัดประชุมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์ 
4.ปรับวิธีการบริหารการจัดการหลักสูตรฯ ในรูปแบบใหม่ 
5.ส่งเสริมอาจารย์ในหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรฯ 
6.บริหารการจัดการหลักสูตรฯ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการบริหารหลักสูตรและด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ในประเด็น ความพึงพอใจของ

อาจารย์ต่อกระบวนการบริหารหลักสูตร โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1.อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการประสานงานกันได้ด้วยดี และมีความสามัคคี 
2.บุคลากรให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการปฎิบัติงาน  
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

ตามความกา้วหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ ปีการศึกษา 2564 ดา้นสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดบั

บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคดิเห็นต่อ
กระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความกา้วหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชว่ย
สร ้างโอกาสในการพัฒนาความรู ้ ท ักษะผ่านการเร ียนการสอนท ี ่มี
ประสิทธิภาพ 

4.10 4.14 4.16 

    5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัย
ตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

4.50 4.51 4.52 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.50 4.52 4.54 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา จำนวนหน่วยกิต 
และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกใน
วิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเช่ือมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา 
และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

4.10 4.16 4.18 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความ
ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.33 4.35 4.36 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด
ในรายวิชาและหลักสูตร 

4.10 4.16 4.18 

    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื ้อหาที ่กำหนดใน
คำอธิบายรายวิชาครบถ้วน 

4.33 4.37 4.38 

    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที ่เหมาะสม เอื้อให้นิสิตมีพื้น
ฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด 

4.17 4.18 4.20 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิต
สำเร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

4.09 4.16 4.18 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และ
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.19 4.23 4.24 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอก
สถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้
เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมิน
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.06 4.14 4.16 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 
    5.1.12 เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่
มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น 

4.00 4.09 4.10 
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รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคดิเห็นต่อ
กระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความกา้วหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วม
สมัย/สนองความต้องการของสังคม 

4.19 4.25 4.26 

    5.1.14 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที ่เหมาะสมกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

4.15 4.24 4.25 

   5.1.15 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและ
ให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 

4.17 4.26 4.28 

รวมผลการประเมิน5.1 4.19 4.25 4.27 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื ่อง กระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมยัตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
ในเรื่องหัวข้อเนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมนิที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรือ่ง เนื้อหาสาระของรายวิชาเน้น
ความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้นโดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1.สอดแทรกเนื้อหาในรายวิชาที่เปิดสอนให้ทันสมัยและทันต่อปัจจุบันและมีความเหมาะสม 
2.แนะนำการทำหัวข้อให้สอดคล้องกับภาระงานของผู้เรียน 
3.ส่งเสริมการนำเสนอหัวข้อกับความต้องการ 
4.มีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี ้สามารถพัฒนาด้านเนื้อหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มี

จุดเน้น โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1.มีคลีนิควิจัย 
2.อาจารย์ที่ปรึกษากำกับติดตามดูแล 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในกสนวิพากษ์หลักสูตร 
4. เชิญผู้เช่ียวชาญในการประเมินหลักสูตร 
5. พัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรให้มีความเจริญก้าวหน้า 
6.ได้จัดทำ Flow Chart ตั้งแต่เริ่มต้นปีการศึกษาจนจบการศึกษา 
4.รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดทำวิทยานิพนธ์และสาร

นิพนธ์ 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2564 ดา้นการวางระบบผูส้อน เฉพาะระดบับณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ
การกำหนดผู้สอน/ฯลฯ) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

5.2.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความ
ชำนาญในเนื ้อหาวิชาที ่สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน 
ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

4.67 4.71 4.72 

5.2.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญ
หลากหลาย เพื ่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจาก
ผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นิสิตควร
ได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

4.00 4.12 4.14 

5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ. 3 และ มคอ .
4) ของอาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและ
ประเมินผลเหมาะสม 

4.10 4.14 4.15 

5.2.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา 
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการ
สอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4.17 4.17 4.18 

5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบันหรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้อง
ได้รับการสอนจากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มี
โอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4.00 4.13 4.15 

5.2.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม 
การให้คำแนะนำ และการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

4.17 4.25 4.26 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพ่ิมเติม)  
5.2.7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติ
ด้านความรู้ ประสบการณ์ เวลาในการให้คำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

4.15 4.22 4.24 

5.2.8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ คำนึงถึง
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะ
ควบคุมการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิต และเหมาะสมกับ
ลักษณะของนิสิต 

4.33 4.35 4.36 

5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

4.20 4.23 4.24 

5.2.10 มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการ
ผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

4.17 4.19 4.20 

รวมผลการประเมิน 5.2.1 (อาจารย)์ 4.19 4.25 4.26 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปี 2564 
ด้านการบวนการเรยีนการสอน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ฯลฯ) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที ่มีหลายกลุ ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

4.10 4.16 4.18 

5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.33 4.37 4.38 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.09 4.13 4.15 

5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต (เช่น ความรู้พื้นฐานที่
จำเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.20 4.24 4.25 

5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์
การเรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.00 4.10 4.12 

5.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอื้อต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ 
ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการ
หลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร (เครือข่ายทางสังคม 
online learning) 

4.20 4.22 4.24 

5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้าน
การหางานทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 

4.00 4.14 4.15 

5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ 
การศึกษาดูงาน 

4.10 4.17 4.18 

5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.06 4.11 4.12 
5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่
มีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

4.09 4.13 4.15 

5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริ มพัฒนา
ความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 

4.00 4.08 4.10 

5.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.00 4.18 4.20 

5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.20 4.21 4.22 
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพ่ิมเติม (  
5.2.14 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 
โดยเฉพาะการสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

4.19 4.29 4.30 

5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้ความ 
สำคัญกับพฤติกรรมการปฏิบ ัต ิงานของอาจารย์ในการให้คำปร ึกษาแก ่น ิส ิตตาม
จรรยาบรรณของอาจารย์ 

4.67 4.70 4.72 

 5.2.16 มีระบบการกำกบัติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/สาระนพินธ์ของนิสิต 
เพื่อให้นสิิตสำเรจ็การศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

4.06 4.26 4.28 

5.2.17 หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคลอ้งหรือสัมพันธ์กบัความเช่ียวชาญของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

4.00 4.18 4.20 

5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตแตล่ะคน
อย่างน้อยหนึง่ครั้งตอ่ภาคการศึกษา 

4.50 4.53 4.54 

5.2.19 มีฐานข้อมลูงานวิจัยออนไลนท์ี่เกี่ยวข้องและนสิิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 4.30 4.37 4.38 
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รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ฯลฯ) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

5.2.20 มีการให้ความรู ้และระดับชั ้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4.17 4.19 4.20 

5.2.21 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและ
ปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 

4.10 4.16 4.18 

5.2.22 การช้ีแนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดทำข้อเสนอ
โครงการที่มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน 

4.00 4.14 4.15 

5.2.23 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี  Visiting 
Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.20 4.23 4.24 

รวมผลการประเมิน 5.2.2 (อจารย์) 4.15 4.23 4.24 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ปีการศึกษา 2564 

รายดา้น ปีการศึกษา 
ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
2562 2563 2564 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  4.19 4.25 4.26 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.15 4.23 4.24 

ภาพรวมผลการประเมิน5.1 4.17 4.24 4.25 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง กระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ด้านกระบวนการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง กระบวนการวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง  กระบวนการวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. กำหนดการจัดการเรียนการสอน 
2. มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ 
3. มีการทำ MOU กับมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และการประชุมทางวิชาการ 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการวางระบบผู้สอนและด้านกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็น กระบวนการ

วางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1. รายวิชาที่เปิดสอนกำหนดอาจารย์ผู้สอนให้ตรง 
2. เชิญอาจารย์มีความถนัดเฉพาะทางมาให้ความรู้ 
3. เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรยีน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปีการศึกษา 2563  
ด้านการประเมนิผู้เรียน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่
ย 

ค่าเฉลี่
ย 

ค่าเฉลี่
ย 

  5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นสิิตมสี่วนร่วม 4.10 4.18 4.21 
  5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคลอ้งกบัจุดเน้นของรายวิชา (วิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.11 4.24 4.25 

  5.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจรงิ (เครื่องมือประเมินมี
ความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปาก
เปล่า การสงัเกตพฤติกรรมนสิิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อน
สภาพการปฏิบัติงานจรงิในการประกอบอาชีพ 

4.05 4.19 4.20 

  5.3.4 การกำกบัให้มกีารพฒันาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนสิิตที่เหมาะสมกับวิชา
และผลลพัธ์การเรียนรู ้

4.10 4.18 4.22 

  5.3.5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรบัปรุงพฒันาเครื่องมอืที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพนิสิต (มกีารวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรงุข้อสอบ สร้างขอ้สอบใหม่ๆ  เสมอ มีคลงัข้อสอบ 
ข้อสอบหรอืเครือ่งมอืประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดข้ันสูงได้เครือ่งมือประเมิน
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัตงิานได้จริงในโลกแหง่การทำงาน) 

4.50 4.58 4.60 

  5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุม่เรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 

4.20 4.27 4.28 

  5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรด
ชัดเจน สอดคลอ้งกบัทีเ่กณฑ์ที่นสิิตมสี่วนร่วม หรือรบัรูร้่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมลูหลักฐาน
หรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อน
ความสามารถที่แทจ้ริงของนสิิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.33 4.38 4.39 

  5.3.8 การสง่เสรมิการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 4.13 4.24 4.25 
  5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 
5 มคอ. 6 และมคอ. 7 

4.10 4.19 4.20 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 
  5.3.10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบง่ช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์
และการสอบป้องกัน ชัดเจน 

4.17 4.22 4.24 
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รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่
ย 

ค่าเฉลี่
ย 

ค่าเฉลี่
ย 

  5.3.11 ข้อมูลทีร่องรับการประเมินทีม่าโปร่งใส ตรวจสอบ และสะทอ้นระดบัคุณภาพของ
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้ 

4.50 4.55 4.56 

  5.3.12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มปีระเด็นวิจัยที่สะทอ้นความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย 
มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ใน
รูปแบบ/วารสารซึง่เป็นที่ยอมรบัในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

4.33 4.38 4.40 

รวมผลการประเมิน 5.3 4.21 4.30 4.32 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื ่อง กระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การ
ประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบ
ปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ, การประเมินการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้
ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน 
รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือ
ประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ, การประเมินการจัดการเรียนการสอน และนำผล
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องจุดเน้นของรายวิชา โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. ทุกรายวิชาทบทวน Curriculum Mapping เพื่อนำมาปรบัปรงุหลักสูตร 
2. จัดเวทีวิพากษ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
3. กำหนด IQA ของผู้เรียนให้ตรงกบั มคอ. 2 
ทั้งนี้สามารถพฒันาด้านการประเมินผู้เรียนในประเด็น กระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา/ฯลฯ โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรปูธรรมดังนี ้
1. มีการปรับปรงุให้ครบมาตรฐาน IQA 5 ด้าน 
2. ปรับปรงุ Curriculum Mapping ให้ตรงกับรายวิชา 
3. มคอ. 3 เขียนวิธีการสอนในการประเมินให้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

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

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี/วันที่ประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 
1.ผศ.ดร.พราวพิชชา เถลงิพล 
2.รศ.ดร.เอกพร รักความสุข 
3.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ 
4.รศ.ดร.จรัสพงศ์ คลงักรณ ์
5.รศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม 
6.รศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกลุ 
7.รศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ 
8.รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง 

ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ก.ค. 64 8 คน 100 
ครั้งที่ 2 วันที่ 12ธ.ค. 64 8 คน 100 
ครั้งที่ 3 วันที่ 2เม.ย. 65 8 คน 100 
ครั้งที่ 4 วันที่ 2-ก.ค. 65 8 คน 100 
ครั้งที่ 5 วันที่ 6 ส.ค. 65 8 คน 100 

เฉลี่ยร้อยละ 100 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 

 เอกสารอ้างอิงที่ 
5.4-1-1 อาจารย์
ประจำหลักสูตร 
เอกสารอ้างอิงที่ 
5.4.1-2 รายงาน
การประชุมคกก.
บริหารหลักสูตร 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น 
   หลักสูตรใหม่ 
   หลักสูตรปรับปรุง 
-เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2564 โดยผ่านการรบัรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
-หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 (มคอ. 2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครัง้ที่ 5/2563 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบและการให้ความเหน็ชอบหลกัสูตร เมื่อวันที่ 
5 เดือนมิ.ย. พ.ศ. 2564 

 เอกสารที่ 5.4.2-1 
มคอ. 2 
เอกสารที่ 5.4.2-2 
รายงานการประชุมครั้งที ่
5/2563 เมื่อวันที่ 5 เดือน
มิ.ย. พ.ศ. 2564 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ. 3 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ. 2 จำนวน 8 วิชา มี
รายละเอียดดังนี ้
1.หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 
2.หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 

 เอกสารที่ 5.4.3-1 
มคอ. 2 
เอกสารที่ 5.4.3-2 
มคอ. 3 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

  2.1ในสังกัดคณะ....-....วิชา 
  2.2นอกสังกัดคณะ...-....วิชา 
ตามหลกัฐานการการส่ง มคอ. 3 ตามแบบฟอรม์ตัวบ่งช้ีข้อ 3.1  
4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา ทุกรายวิชาที่เปิดสอนและจัดทำ 
มคอ.5 จำนวน 8 วิชา มีรายละเอียดดงันี ้
1.หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 
2.หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1ในสังกัดคณะ..-...วิชา 
  2.2นอกสังกัดคณะ..-..วิชา 
มคอ. 5 ส่งหลังการสอบ ภายในระยะเวลา 30 วัน 

 เอกสารที่ 5.4-4-1 มคอ. 5 
เอกสารที่ 5.4-4-2 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3 
วันที่ 2เม.ย. 65 และครั้งที ่
5 วันที่ 6 ส.ค. 65 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปกีารศึกษา 2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบ
การศึกษาทางไกล) มีการจัดทำ มคอ. 7 ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมลู
เพื่อการนำเสนอในการปรบัปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

 เอกสารที่ 5.4-5-1 มคอ. 7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ. 3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
1. ได้จ ัดให้ม ีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที ่กำหนดในคู ่ม ือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่านิสิตและผู ้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู ้ (learning 
outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2 โดยมีรายชื ่อวิชาที ่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 จำนวนทั้งสิ้น 4 วิชา 
จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2564 จำนวน 8 วิชา คิดเป็นร้อยละ 50 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ (ตามแบบฟอร์ม 5.4.6) 

 เอกสารที่ 5.4-6-1 มคอ. 2 
เอกสารที่ 5.4-6-2 มคอ. 3

เอกสารที่ 5.4-6-3 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3 
วันที่ 2เม.ย. 65 และครั้งที ่
5 วันที่ 6 ส.ค. 65 
(ผลสัมฤทธิ์ในการทวนสอบ) 

7) มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดำเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 
1. ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมกีารจัดทำแผนการปรับปรงุผลการเรียนรู้ วิธีการสอน
และวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การปรบัปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) 
ตามข้อเสนอแนะใน มคอ. 7 ในปีการศึกษา2564 

 เอกสารที่ 5.4-7-1 มคอ. 2 
เอกสารที่ 5.4-7-2 มคอ. 3 
เอกสารที่ 5.4-7-3 มคอ. 5 
เอกสารที่ 5.4-7-4 มคอ. 7 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.  3 และมีการรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนใน มคอ. 5 
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษา
ทางไกล) ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ แต่ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ใน มคอ. 2 ของ
หลักสูตร กรณีที่หลักสูตรมีการรบัอาจารย์ใหม่ อาจารย์ใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ
และการแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ โดยมี
การจัดให้มีอาจารย์พี ่เลี้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการ
ติดตาม ผลการปฏิบัติหน้าที ่ด้านการสอนของอาจารย์ใหม่หลังการอบรมตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด 

 เอกสารที่ 5.4-8-1 มคอ. 2 

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
1.มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา 

8 คน 
2.มีข้อมูลรายช่ืออาจารย์และข้อมลูการพัฒนาในการนำความรูไ้ปใช้ในการเรียนการสอน 
3.การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ท่ี ชื่อ–นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือ

หัวข้อท่ีรับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อท่ีนำไปใช้ใน 
การเรียนการสอน 

 1.ผศ.ดร.พราวพิช
ชา เถลิงพล 
2.รศ.ดร.เอกพร 
รักความสุข 
3.รศ.ดร.พรเพ็ญ 
เพชรสุขศิริ 
4.รศ.ดร.จรัสพงศ์ 
คลังกรณ ์
5.รศ.ดร.สืบพงศ์ 
สุขสม 
6.รศ.ดร.พ
ภัสสรณ์ วรภทัร์ถิ
ระกุล 
7.รศ.ดร.ณัฐวัฒน์ 
สิริพรวุฒิ 
8.รศ.ดร.สมเดช 
มุงเมือง 

โครงการ xstudi 
เพื่อการเรียนการ
สอน ผา่นระบบ
เครือข่าย Yealink 

2564 

 
 

 

ม.เวสเทิร์น หลักการเรียนใน
ระบบผ่านเครือข่าย 
Yealink 

  โครงการศึกษาดูงาน 
จังหวัดชลบรุี เรื่อง 
การบริหารท้องถ่ิน
รูปแบบการปกครอง
พิเศษ พัทยาพื้นที่
เมืองเศรษฐกิจ EEC  

6-8 มี.ค. 
2565 ณ 
เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบรุ ี

หลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสต
รมหาบัณฑติ/
บัณฑติ
วิทยาลัย/ ม.
เวสเทิร์น 

หลักการการบรหิาร
จัดการท้องถ่ิน, การ
บริหารจัดการภาครฐั
,เศรษฐกิจในปัจจุบัน 

 เอกสารอ้างอิงที่ 5.4-9-1 อ.
ประจำหลักสูตร 
เอกสารอ้างอิงที่ 5.4-9-2 
แผนการพัฒนา อ.ประจำ
หลักสูตร 
เอกสารอ้างอิงที่ 5.4-9-3 
โครงการพัฒนา อ.ประจำ

หลักสูตร ปี 2564 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

  โครงการดา้นทำนุ
บำรงุศิลปวัฒนธรรม  

6-8 มี.ค. 
2565 ณ วัด
ญาณสงัวรา
รามวรวิหาร 
จ.ชลบุร ี

หลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสต
รมหาบัณฑติ/
บัณฑติ
วิทยาลัย/ ม.
เวสเทิร์น 

การบำรงุ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
และการพัฒนาการคดิ
และการทำงานด้วย
กระบวนการคิดเชิงบวก 

5  โครงการปฎิบัตกิาร 
สนทนาธรรม เรื่อง 
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากบั
การดำรงชีวิตในช่วง
โควิด (Covid-19)  

9 พ.ค. 2565 

วิทยากร คือ พระ
ครูธีรธรรมาภรณ์ 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
เครือวัลย์วรวิหาร 
พระครูวิบูลสรกิจ 
นักวิชาการ
การศึกษา ม.มงกุฎ
ราชวิทยาลัย และ
พระมงคล
เมธาวัฒน์ 
เลขานุการรองแม่
กองธรรม
สนามหลวง และ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดนรนาถสุนทริกา
ราม 

ม.เวสเทิร์น 
+ม.ราชภัฏ
พระนคร
ในรูปแบบ 
online 
ผ่านระบบ 
Zoom 

การพัฒนาการคิดและ
การทำงานด้วย
กระบวนการคิดเชิงบวก
เรื่อง ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากบัการ
ดำรงชีวิตในช่วงโควิด 
(Covid-19) 

  โครงการอาจารย์พี่
เลี้ยง การออกแบบ
การเรียนรู้ตามแนวคิด
สตีมศึกษา (Sterm 
Education)  

14-15 ต.ค. 
2564 

 
 

 

ณ สนง.
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึก
ษา จ.
สุพรรณบุรี 
เขต 2 

 

  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิารเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการย่ืน
ขอตำแหน่งทาง
วิชาการ  

11 พ.ย. 2564 
บรรยายโดย 
ผศ.รุ่งรตา วงศ์
ไกร ผอ.สน.
วิชาการม.เวส
เทิร์น 

สน.วิชาการ 

ม.เวสเทิร์น 

ผ่านระบบ 
yealink 

หลักการพัฒนา
ทางดา้นวิชาการใน
การขอตำแหน่งทาง
วิชาการ 

  โครงการการ
ทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็นระบบ การ
วิเคราะห์อภิมาน
และแนวทางการ
เผยแพร่ผลงาน 
(Systematic 
Review, Meta-
analysis & 
Publication 
Guidelines)  

29 ม.ค. 2565 
บรรยายโดย 
รศ.ดร.ทนพ.
มนัส โคตรพุ้ย 
สำนักวิชาการ
สหเวชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ์

วิทยาลัยวิทย
ศาสตร์

สุขภาพ ม.
เวสเทิร์น 
ผ่านระบบ 
Yealink 

หลักการและระบบ
การวิเคราะหอ์ภิมาน
และแนวทางการ
เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

  โครงการจัดการ
ความรู้ เรื่องการขอ
จดลิขสิทธ์ิผลงาน
วิชาการ  

11 ก.พ. 2565

 

สน.วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
และประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
ผ่านระบบ 
yealink 
บรรยายโดย 
ผศ.ณัฐนันท์ 
ทองทรัพย์ 
รอง ผอ.
ส่วน
งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ ม.
เวสเทิร์น 

ความรู้และหลักเกณฑ์
ในการขอจดลิขสิทธ์ิ
ผลงานวิชาการ 

  โครงการการอบรม
เชิงปฏิบัตกิาร 
“เทคนิคการพัฒนา
สื่อการสอนออนไลน์
ในยุคดิจิตอล ครั้งที่ 
1 

9 มี.ค. 2565 
บรรยายโดย 
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ 
โอธนาทรัพย์ 
ผอ.ศูนย์
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
การศึกษา ม.
เอเชียอาคเนย์ 

วิทยาลัยสห
วิทยาการ
ร่วมกับ
วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

เทคนิคการพัฒนาสื่อ
การสอนออนไลน์ 

  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิารจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 
ครั้งที่ 10 เรื่อง หลัก
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์  

10 เม.ย. 2565 

 
บรรยายโดย 
รศ.ดร.สุธรรม 
นันทมงคลชัย 

ผ่านระบบ 
Online 
และ 
Onsite 

หลักจรรยาบรรณ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมที่ใช้ในการ
ทำวิจัย 

  ประชุมวิชาการและ
การนำเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 19 
เรื่อง “การบรูณา
การงานวิจัย ภายใต้
การเปลี่ยนแปลง
ของโลกเพื่อสงัคมที่
ย่ังยืน 

27-28 พ.ย.64 

 
ณ อาคารคณะ
ทันตแพทย์
ศาสตร์ ม.เวส
เทิร์น วัชรพล  

ม.เวสเทิร์น
รูปแบบ 
Onsite 
และ 
Online 

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการ 

  โครงการ เรื่อง 
เทคนิคการสอนและ
การประเมินผลการ
เรียนรู้ ครั้งที่ 2  

14 มิ.ย. 2565 

 
 

รูปแบบ 
onsite 
และ 
online 

เทคนิคการสอนและ
การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

วิทยากร โดย 
รศ.ดร.ชัยวิชิต 
เชียรชนะ และ 
ดร.สามารถ 
สว่างแจง้ 
คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

ผ่านระบบ 
Yealink 

  ประชุมวิชาการและ
การนำเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 20 
เรื่อง “ปลูกถ่าย
แนวคิดการวิจัย สู่
การขับเคลือ่น
นวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน”  

25-26 มิ.ย. 
2565 

 
ณ อาคาร
คณะทันต
แพทย์ศาสตร์ 
ม.เวสเทิร์น 
วัชรพล 

ม.เวสเทิร์น
รูปแบบ 
Onsite 
และ 
Online 

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการ 

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการ

พัฒนา 8 คน 
จำนวนอาจารย์ประจำ 

รวม 8 คน 
 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
1.มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
(บุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่ได้รับ
การพัฒนา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2.มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.มีการประเมินผลและติดตามผล 

ท่ี ช่ือ–นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือหัวข้อท่ี

รับการพัฒนา 
วัน/เดอืน/

ปี 
จัดโดย 

หัวข้อท่ีนำไปใช้ใน
ปฏิบัติงาน 

1 ดร.ภูวนยั เพ็ชไปร ่ การอบรมวิธีการใช้e-
office 

2564 สำนัก
อธิการบดี 

หน่วยงานที่
สนับสนนุและ
ประสานกับอาจารย์
ของบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกหลักสูตร 

  โครงการ xstudi เพื่อ
การเรียนการสอน ผ่าน
ระบบเครือข่าย 
Yealink 

2564 

 
 

 

ม.เวสเทิร์น หลักการเรียนใน
ระบบผ่าน
เครือข่าย 
Yealink 

  โครงการศึกษาดูงาน 
จังหวัดชลบรุี เรื่อง การ
บริหารท้องถ่ินรูปแบบ
การปกครองพิเศษ 

6-8 มี.ค. 
2565 ณ 
เมืองพัทยา 

หลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสต
รมหาบัณฑติ/
บัณฑติ

หลักการการ
บริหารจัดการ
ท้องถ่ิน, การ
บริหารจัดการ

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ10 (5.4.10)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

พัทยาพื้นที่เมือง
เศรษฐกิจ EEC  

จังหวัด
ชลบุร ี

วิทยาลัย/ ม.เวส
เทิร์น 

ภาครฐั,เศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน 

  โครงการดา้นทำนุบำรงุ
ศิลปวัฒนธรรม  

6-8 มี.ค. 
2565 ณ 
วัด
ญาณสงัว
ราราม
วรวิหาร จ.
ชลบุร ี

หลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสต
รมหาบัณฑติ/
บัณฑติ
วิทยาลัย/ ม.เวส
เทิร์น 

การบำรงุ
ศิลปวัฒนธรรม
ไทย และการ
พัฒนาการคดิและ
การทำงานด้วย
กระบวนการคิด
เชิงบวก 

  โครงการปฎิบัตกิาร 
สนทนาธรรม เรื่อง 
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากบัการ
ดำรงชีวิตในช่วงโควิด 
(Covid-19)  

9 พ.ค. 
2565 

วิทยากร คือ 
พระครูธีรธรร
มาภรณ์ ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัด
เครือวัลย์
วรวิหาร พระ
ครูวิบูลสรกิจ 
นักวิชาการ
การศึกษา ม.
มงกุฎราช
วิทยาลัย และ
พระมงคล
เมธาวัฒน์ 
เลขานุการรอง
แม่กองธรรม
สนามหลวง 
และผู้ช่วยเจ้า
อาวาสวัดนร
นาถสุนทริกา
ราม 

ม.เวสเทิร์น +
ม.ราชภัฏ
พระนครใน
รูปแบบ 
online ผ่าน
ระบบ 
Zoom 

การพัฒนาการคิด
และการทำงาน
ด้วยกระบวนการ
คิดเชิงบวกเรื่อง 
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนา
กับการดำรงชีวิต
ในช่วงโควิด 
(Covid-19) 

  ประชุมวิชาการและ
การนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 20 
เรื่อง “ปลูกถ่ายแนวคิด
การวิจัย สูก่าร
ขับเคลื่อนนวัตกรรม 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกจิ
อย่างย่ังยืน”  

25-26 
มิ.ย. 2565 

 
ณ อาคาร
คณะทันต
แพทย์
ศาสตร์ ม.
เวสเทิร์น 
วัชรพล 

ม.เวสเทิร์น
รูปแบบ 
Onsite และ 
Online 

การพัฒนา
ทางดา้นวิชาการ 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ด้รับ

การพัฒนา 1 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุน

ประจำรวม 1 คน 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย (ปีการศึกษา 2564) ทั้งสิ้นจำนวน 56 คน มี

ผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ100 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร มี
คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.39 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ผลสำรวจ ค่าเฉลี่ย 

√ เอกสารอ้างอิงที่ 5.4-11-1 
แบบประเมินผลความพึง
พอใจนิสิตชั้นปีสุดท้าย 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ความพึงพอใจมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตาม TQF 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 246.50 56 4.40 ด ี
2 ด้านความรู้ 243.50 56 4.35 ด ี
3 ด้านทักษะทางปัญญา 241.50 56 4.31 ด ี
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
237.50 56 4.33 ด ี

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

247.50 56 4.42 ด ี

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 252.50 56 4.51 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 1469.00 56 4.39 ดี 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2563) ทั้งสิ้นจำนวน 
56 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.74เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ 
ความพึงพอใจมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตาม TQF 

ผลสำรวจ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 278.00 56 4.85 ดีมาก 
2 ด้านความรู้ 250.00 56 4.75 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 246.50 56 4.80 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

247.50 56 4.50 ดี 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

250.00 56 4.82 ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 248.00 56 4.70 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 1520 56 4.74 ดีมาก 

 

 เอกสารอ้างอิงที่ 5.4-12-1 
แบบประเมินผลความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิต 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 12 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 100 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีไม่ประเมินในปีนี้ 0 
จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดำเนินการผ่าน 12 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการดำเนินงาน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อด้านสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัด
การศึกษา 

4.30 4.35 4.36 

1.2 ทรพัยากรที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องสมุด 
ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัด
การศึกษา 

4.45 4.65 4.66 

1.3 หอสมุดเป็นแหลง่เรียนรูท้ี่ให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ตอ้งการ 
และมีการปรับปรงุให้ทันสมัย 

4.50 4.67 4.68 

1.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรพัยากรที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 

4.56 4.70 4.72 

1.5 เทคโนโลยทีี่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจัจบุัน 4.39 4.42 4.45 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมสีายหรอืไร้สายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.35 4.40 4.42 

1.7 การจัดพื้นที่/สถานทีส่ำหรับนสิิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา 
หรือทำงานร่วมกัน 

4.37 4.55 4.56 

1.8 การบรกิารด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะ
ให้กับนสิิต 

4.45 4.56 4.58 

1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 4.57 4.75 4.76 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซึง่ไม่ใช่ห้องเรยีน) ให้นิสิตเพื่อทำ
วิจัย  

4.47 4.60 4.62 

รวมผลการประเมิน 4.44 4.57 4.58 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/
ฯลฯ ปี 2564 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

6.1 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ฯลฯ) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลกัสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4.09 4.15 4.16 

6.1.2 จำนวนสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ทีเ่พียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.30 4.28 4.30 
6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนบัสนุนการเรียนรู ้

4.10 4.15 4.18 

6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 4.00 4.36 4.38 
6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 4.10 4.18 4.20 
6.1.6 การจัดสิง่อำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมลูทรพัยากรการเรียนรู้ เพียงพอและ
ทันสมัย 

4.10 4.16 4.18 

6.1.7 สิง่สนบัสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสบืค้น เพียงพอ และทันสมัย 4.33 4.32 4.34 
6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานทีส่ำหรับนสิิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือ
ทำงานร่วมกัน 

4.00 4.12 4.15 

6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอรเ์น็ตความเร็วสูง 4.20 4.21 4.22 
6.1.10 สำหรบัการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสทิธิภาพ อาจารย์
และนิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

4.10 4.14 4.15 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเตมิ) 
6.1.11 ทรพัยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการสบืค้นและการเรียนรู้ตอ้งมมีากกว่าข้อกำหนดที่พึงมขีองหลักสูตรปริญญาตรี เช่น ฐาน
สืบค้นงานวิจัยระดบันานาชาติ เป็นต้น 

4.00 4.13 4.14 

6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้นสิิตเพื่อทำวิจัย 4.20 4.24 4.25 
6.1.13 มีหอ้งทำงานวิจัย (ซึง่ไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย 4.17 4.21 4.22 
6.1.14 มีอปุกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานทีจ่ำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.67 4.57 4.58 

รวมผลการประเมิน 4.16 4.23 4.25 
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รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตร 
อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557  

- 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558  
- 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559  
1. ผศ.ดร.ภพัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล 
2. รศ.ดร.ประสินธ์ิ โสภณบุญ 
3. ศ.อนันต์ เกตุวงศ์ 
4. รศ.ดร.เอกพร รักความสุข 
5. ดร.นคร ยิ้มกริม่ 
6. ดร.รัตนา เถลงิพล 

 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1.ผศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม 
2.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพ็ชรสุขศิร ิ
3.ศ.อนันต์ เกตุวงศ์ 
4.ผศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกลุ 
5.รศ.ดร.ประสิน โสภณบุญ 
6.รศ.ดร.สมหิรา จิตตลดากร 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1.ผศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม 
2.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพ็ชรสุขศิร ิ
3.ศ.อนันต์ เกตุวงศ์ 
4.ผศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกลุ 
5.ผศ.ดร.จรสัพงศ์ คลังกรณ์ 
6.ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒ ิ

 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
1.รศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม 
2.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพ็ชรสุขศิร ิ
3.ศ.อนันต์ เกตุวงศ์ 
4.รศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกลุ 
5.รศ.ดร.จรสัพงศ์ คลังกรณ์ 
6.รศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒ ิ

 
อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 

1.รศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม 
2.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพ็ชรสุขศิร ิ
3.ผศ.ดร.พราวพิชชา เถลิงพล 
4.รศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกลุ 
5.รศ.ดร.จรสัพงศ์ คลังกรณ์ 
6.รศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒ ิ
7.รศ.ดร.สมเดช มุงเมอืง 
8.ผศ.ดร.เอกพร รักความสุข 

 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 
1.รศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม 
2.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพ็ชรสุขศิร ิ
3.ผศ.ดร.พราวพิชชา เถลิงพล 
4.รศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกลุ 
5.รศ.ดร.จรสัพงศ์ คลังกรณ์ 
6.รศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒ ิ
7.รศ.ดร.สมเดช มุงเมอืง 
8.ผศ.ดร.เอกพร รักความสุข 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปีการศึกษา 2560-2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
(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 4.67 4.90 4.97 4.98 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์
และหรือเผยแพร ่

4.57 3.35 3.75 2.34 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.62 4.12 4.36 3.66 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี)้ 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.67 3.33 3 
4. อาจารย์  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4 3 4 

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

5+5+5/3 
=5 

5+5+5/3 
=5 

5+5+5/3 
=5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการ 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของอาจารย์
ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 4 3 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.33 4.33 3.67 4.33 
5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน  3 4 3 3 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.75 4.25 3.75 3.75 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.94 4.10 3.75 3.72 

* หมายเหตุ * ระบบการศึกษาทางไกลเริ่มประเมินปีแรกในปีการศึกษา 2559 


