
 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
                                                                   ปีการศึกษา 2563 

0 

 

 

 
 

 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

ประจำปีการศึกษา 2563 
(สิงหาคม 2563 – กรกฏาคม 2564) 

 
 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ 
(ระบบการศึกษาทางไกล) 
มหาวทิยาลยัเวสเทิร์น  

 





 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
                                                                   ปีการศึกษา 2563 

2 

 

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 2563 จำนวน 8 คน จำแนก ดังนี้ คุณวุฒิปริญญาเอก
และดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารยจ์ำนวน 6 คน คุณวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน    
ทั้งน้ีหลักสูตรมีนิสิตจำนวน 174 คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 50 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 ≥3.51 114.23/23=4.97 4.97 4.97 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์
และหรือเผยแพร ่

ร้อยละ 20 15/50x100=30 
30/40x5=3.75 3.75 3.75 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.36 4.36 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

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

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5+5+5/3=5 5 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 15 2/3x100=66.67 

66.67/80x5=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 2.6/3x100=86.67 

86.67/40x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 

    

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

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

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 4 3 3 
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 3.75 3.75 
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หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)   ปีการศึกษา2563 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมนิประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรมีศักยภาพสูงในด้านคุณวุฒปิรญิญาเอกและตำแหนง่
ทางวิชาการ 

2.  หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีห่ลากหลายทำให้ยอดรับสมัครเป็นไปตามแผน  
3. หลกัสูตรมกีารปรบัปรุงการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทีม่ีความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง สำหรบับริการจาก

ภายนอกมหาวิทยาลยั มีการจัดหาอปุกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกกับนสิิต การการเรียนการสอนเพือ่นิสิตจะ
ได้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Zoom,  Google meet,  Microsoft team Cisco WebEx  XStudi และ 
Xregis  สำหรบัใช้ในการจัดการเรียนการสอน     

จุดท่ีควรพัฒนา  
1. หลกัสูตรควรส่งเสริมบัณฑิตใหม้ีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทีห่ลากทั้งในวารสารTCI กลุ่ม 1,2 และระดับนานาชาต ิ
2. หลกัสูตรควรส่งเสริมอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน

วารสารระดับชาติและนานาชาต ิ
 
องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรส่งเสริมบัณฑิตให้มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่หลากทั้งในวารสารTCI กลุ่ม 1,2 และระดับนานาชาต ิ
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเด่น  

1. หลกัสูตรมกีารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลายทำให้ยอดรับสมัครเป็นไปตามแผน 
2. หลกัสูตรมกีารเตรียมความพร้อมด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศด้วยระบบ Xregis การสืบค้นข้อมูลตำราและ

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมลูทางวิชาการ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลกัสูตรควรมรีะบบการควบคุมดูแลนกัศึกษาพร้อมทั้งกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นกัศึกษาสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
จุดเด่น  

1. อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรมีศักยภาพด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรเผยแพร่ผลงานที่
หลากหลายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หน้า 129 บอกว่ามี TCI และ scopus 6เรื่อง ในเอกสารไม่พบ 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 

1. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและก้าวหน้าในศาสตร์วิชานั้นๆอย่างต่อเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้
จุดเด่น  

1. หลกัสูตรมจีัดหาทรพัยากรทีเ่อื้ออำนวยตอ่การเรียนรูท้ี่เหมาะสม พร้อมทั้งมกีารจัดหาสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ 
2. หลกัสูตรมกีารจัดหาฐานข้อมลูประกอบด้วย Library Face ,TCI,Google Scholar, ThaiLIS  แหลง่ตีพิมพเ์ผย

ผลงานและโปรแกรมการตรวจการคัดลอกผลงาน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
3. หลกัสูตรมกีารปรบัปรุงการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทีม่ีความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง สำหรบับริการจากภายนอก

มหาวิทยาลัย มีการจัดหาอปุกรณ์เพือ่อำนวยความสะดวกกบันักศึกษา การการเรียนการสอนเพื่อนักศึกษาจะได้
เรียนได้อย่างมปีระสทิธิภาพ เช่น Zoom,  Google meet,  Microsoft team Cisco WebEx XStudi และ Xregis  
สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน    

จุดท่ีควรพัฒนา 
-  
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

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 2563 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

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

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า(ตั้งแต่ปีการศึกษา 
ท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) 
ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
2559 53 43 16 8 2 
2560  71 61 30 2 
2561   70 47 31 
2562    70 69 
2563     70 
รวม 53 114 147 155 174 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
จำนวนนิสิต

ท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิต 
ท่ียังไม่สำเร็จ
การศึกษา 

จำนวน
นิสิตท่ีพ้น

สภาพ 

ร้อยละ
ของ

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ
อัตราการ

คงอยู่ 
2559 2560 2561 2562 2563 

2559 53  15 22 6 0 43 2 8 81.13 3.77 
2560 71   10 27 14 51 2 18 71.83 2.82 
2561 70    19 27 46 31 0 65.71 44.29 
2562 70     9 9 69 0 12.86 98.57 
2563 70     0 0 70 0 0.00 100.00 
รวม 334  15 32 52 50 149 188 26 44.61 56.29 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 

ลำดับท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1   (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 113.85 23 4.95 
  (2) ด้านความรู้ 115 23 5.00 
  (3) ด้านทักษะทางปัญญา 112.7 23 4.90 
  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 115 23 5.00 
  (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 113.85 23 4.95 
  (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 115 23 5.00 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 114.23 23 4.96 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 52 

3 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (คน) 

23 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร (ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 
20) 

44.23 

 
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 50 5.00 ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 50 10.00 
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.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
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

0.80  
 ตารางที่ 2.2-5 
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ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 

0.80  
 ตารางที่ 2.2-5 

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

1.00  

 ตารางที่ 2.2-6 

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

0.20  
 ตารางที่ 2.2-7 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   ตารางที่ 2.2-7 

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

0.80  
 ตารางที่ 2.2-7 

11. งานสร้างสรรค์ท ี ่ ได้ร ับการเผยแพร่ในระดับภูม ิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00  
 ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 15  
13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 50  
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

30 
 

15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 3.75  

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของนิสิตท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

1 นายศราวุธ  
เหมยสุวรรณ 

ก เรื่องการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่เก่ียวกับการ
จัดการปัญหาหมอกควันใน
พื้นที่เสี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 44-72. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

2 นายพจนา 
ศรีศิลปนันท์ 

ก แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ชุมชนแออัดเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 178-198. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

3 นายชวภณ 
จินมานะสุข 

ก การสื่อสารกับการรับรู้
ข่าวสารของประชาชนใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่คำ อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 27-43. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

4 นายศรายุทธ จินาการ ก นโยบายการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากหมอก
ควันในพื้นที่เทศบาลตำบล
ศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 245-257. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

5 พลตรีวัลลภ 
มณีเชษฐา 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ของวัดในพื้นที่จังหวัด
ลำปาง 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

6 นางสาวเบญจวรรณ 
เจนจบ 

ก การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวภาค
ตะวันออก 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

7 นายนิติพงษ์  
ศาลาแก้ว 

ก การบริหารงานตาทหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาล

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
                                                                   ปีการศึกษา 2563 

18 

 

ท่ี ชื่อผู้วิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

8 นางสาวพจมาลย์ 
สงวนศักดิ์ 

ก ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการกับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดกาญจนบุรี 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

9 นายตันติกร อ่อนเป็ง ก ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานโดยใช้หลักธรร
มาภิบาลกับความผูกพันธ์
ต่อองค์กรของบุคลากร
สังกัดเทศบาลตำบลบ้าน
เหล่า อำเภอเชียงรุ้ง 
จังหวัดเชียงราย 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

10 นางสาววีรากร แซ่ปัก ก การบริหารจัดการชุมชน
แบบพอเพียงกรณีศึกษา : 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านนายเลื่อน 
ตำบลสระแก้ว อำเภอท่า
ศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

11 สิบตำรวจตรีนัธทวัฒน์ 
ดีดาษ 

ก การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชนในการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในจังหวัดสงขลา 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

12 นางปัณณ์ญาณัช 
คงศิลา 

ข 

การบริหารจัดการ
ศูนย์บริการลงทะเบียนจุด
เดียวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE 
STOP SERVICE) ของ
สำนักงานเขตดอนเมือง 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 169-177. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

13 นางสาวนฤมล มุสิเกิด ข พลวัตการใช้ประโยชน์จาก
ป่าพรุควนเคร็ง 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 137-147. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

14 นางธณัศมณฑ์ 
ภาณุพรพงษ์ 

ข นโยบายระบบสุขภาพ
ชุมชนโดยกระบวนการการ
มีส่วนร่วม 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 85-94. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

15 นางสาวนภัสรพี 
เข็มปัญญา 

ข นโยบายเศรษฐกิจชุมชนกับ
ผ้าย้อมครามสกลนคร 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 117-125. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

16 นางสาวมณีรัตน์ 
ต้นยาง 

ข แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในท้องถิ่น 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 199-207. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

17 จ่าเอกสมคิด 
แสงนิล 

ข นโยบายการพัฒนาท้องถิ่น
แบบมีส่วนร่วม 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 300-308. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

18 นายรณชิต 
จันภิรมย์ 

ข ปัญหาการจัดการขยะมูล
ฝอยองค์การบริหารส่วน
ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณู
นคร จังหวัดนครพนม 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 208-216. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

19 นายธนสิน 
จันทเดช 

ข การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุตามนโยบาย
รัฐบาล ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลมะต้องอำเภอ
พรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 95-104. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

20 นายวัชระพงษ์ 
อาจหาญ 

ข "การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 
ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่ง
คล้า จังหวัดบึงกาฬ 
" 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 229-238. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

21 นายจักรกฤษณ์ 
อโนต๊ะ 

ข การมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขใน
การคัดกรองความเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูงของ
ประชาชนในตำบลบ้านธิ 
อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 1-15. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

22 นางสาวปฏิพร 
ประวิทย์ 

ข การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศลุ่มน้ำคลองยัน 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 148-160. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

23 นางสาวศิรินภา 
บุญกลัด 

ข การพัฒนาสังคมของชุมชน
ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 289-299. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

24 นางสาวณิชชารีย์ 
รดาศิริสวัสดิ์ 

ข ความรู้เก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์กองทุนเงิน
ทดแทนของสถาน
ประกอบการในเขตตำบล
บางโฉลง อำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 239-244. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

25 นางสาวอริยะ ยูโซะ ข การพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 321-328. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

26 นายนภัสรพี 
มนัสวินวิทย์ 

ข การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ในประเทศไทย 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 126-136. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

27 นางสาวศรีสุดา 
เควันดี 

ข ประสิทธิผลของการบริการ
ประชาชน ขององค์การ
บริการส่วนตำบลโนนเพ็ก 
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะ
เกษ 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 269-278. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

28 นางสาวสุภาภรณ์ 
ศรีสมาน 

ข นโยบายการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากหมอก
ควันในพื้นที่เทศบาลตำบล
ศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดลำพูน 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 309-320. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

29 นางสาวธารญา 
โพธ์ิกลิ่น 

ข การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารงานของแขวงทาง
หลวงภูเก็ต สำนักงานทาง
หลวงที่ 17 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 105-116. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

30 นายเกรียงไกร  
ตนัยพุฒิ 

ข คุณภาพการให้บริการ
ประชาชนด้านงานทะเบียน
และบัตรประจำตัว
ประชาชน สู่มาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก 
(Government Contact 
Center: GECC) ของ
อำเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

31 นายปิยะพงษ์ วิกุลชร ข คุณภาพการให้บริการ
ประชาชนของที่ทำการ
ปกครองอำเภอบ้านแท่น 
จังหวัดชัยภูมิ 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

32 นางสาวนพพร  
สุคนธชาติ 

ข ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา
หมู่บ้านเพื่อการองเที่ยว
ของจังหวัดอุทัยธานีสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

33 นางสาวอรผลิน 
ประสมชาติ 

ข ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าศาลาอำเภอ
ท่าศาลาจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

34 นางสาวทัศนีย์ 
ปลื้มเกสร 

ข นโยบายการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารงานของเทศบาล
ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง 
จังหวัดชลบุรี 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 73-84. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

35 นายระวินันท์ 
นาคสินธ์ุ 

ข การประเมินหลักสูตรการ
ฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หลักสูตร
พัฒนากรก่อนประจำการ 
กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

36 นางสาวรัชรินทร์  
ภูแสนใบ 

ข การนำนโยบายการเดิน
สำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนด
ที่ดินและเดินสำรวจออก
โฉนดที่ดินด้วยระบบ RTK 
GNSS Network ให้
ครอบคลุมทั่วประเทศสู่การ
ปฏิบัติ 

เอกสารประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
17 เรื่อง "งานวิจัยเพื่อสร้างเสริมพลัง
สังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ " 
(Proceedings) ณ อาคารคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 
(เดือนมิถุนายน) หน้า 217-228. 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.2 

37 นางสาวอภิญญา 
อุตระแจ้ 

ข ความรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน
กระบวนการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลเสริมงาม 
อำเภอเสริมงาม จังหวัด
ลำปาง 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

38 นางสาวรรัติกาล 
ธรรมพุมิ 

ข การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอย กรณีศึกษา
เทศบาลตำบลบวกค้าง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

39 นางสาวแวววิสา บุญชู ข การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานของบุคคล
ของเทศบาลในจังหวัด
พังงา 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

40 นายนิชนันท์  
ทิมาตฤกะ 

ข ทัศนคติของประชาชนที่มี
ต่อคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักการเมือง
ท้องถิ่น ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลมหาชัย 
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

41 นายเอนก เขียวฉอ้อน ข การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการ
ขยะ องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

42 นางสาวพิรัลญดา
ปาทาน 

ข นโยบายการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของ
เทศบาลตำบลทับปุด 
จังหวัดพังงา 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

43 นางสาวเบญญาภา 
ธิยัน 

ข แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรบริหารส่วนตำบล
หลักด่าน อำเภอน้ำหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

44 นางสาวนัสรียะห์ 
ปูแทน 

ข บาทบาทหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ต่อพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน
ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

45 นายชินณพัฒน์ 
ปุณยธรศักดิ์ 

ข สมรรถนะที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการทำงาน
ของข้าราชการเรือนจำ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

46 นางสาวภูรดา 
กำลังแพทย์ 

ข การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในยุคดิจิทัลของ
เทศบาลตำบลลาดชะโด 
อำเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

47 นายภพธร สุขชัย ข การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนน
พะยอม อำเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

48 นายเลอสรรค์ 
ปรางเพ็ชร 

ข การปฎิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรภายในกองช่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

49 นายธนชัย 
อดิพนากิจ 

ข บทบาทหน้าที่ของศูนย์
ดำรงธรรมในการอำนวย
ความเป็นธรรมของ
ประชาชนเขตอำเภอนา
ยายอาม จังหวัดจันทบุรี 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 
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ท่ี ชื่อผู้วิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

50 นางสาวสมฤทัย 
จิตเกษมศานต์ 

ข การบริการภาครัฐแนวใหม่
ในการนำส่งงบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBDe-
Filing) ผ่านทางออนไลน์ใน
จังหวัดระยอง 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.2 

 
ผลงานวิชาการ 

ท่ี ชื่อผู้เขียน 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

1 นายศราวุธ  
เหมยสุวรรณ 

ก ขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ
ท้องถิ่น 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

2 นายพจนา 
ศรีศิลปนันท์ 

ก การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

3 นายชวภณ 
จินมานะสุข 

ก การพัฒนาชุมชนสู่การเป็น
ท้องถิ่นแห่งการเรียนรู้ 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

4 นายศรายุทธ จินาการ ก นโยบายกับการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

5 พลตรีวัลลภ 
มณีเชษฐา 

ก ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ของวัดในพื้นที่จังหวัด
ลำปาง 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 
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ท่ี ชื่อผู้เขียน 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

6 นางสาวเบญจวรรณ 
เจนจบ 

ก การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

7 นายนิติพงษ์  
ศาลาแก้ว 

ก การบริหารงานตาทหลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอ
เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

8 นางสาวพจมาลย์ 
สงวนศักดิ์ 

ก การจัดการคุณภาพใน
องค์กร 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

9 นายตันติกร อ่อนเป็ง ก ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารงานโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

10 นางสาววีรากร แซ่ปัก ก การบริหารจัดการชุมชน
แบบพอเพียงกรณีศึกษา : 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านนายเลื่อน 
ตำบลสระแก้ว อำเภอท่า
ศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

11 สิบตำรวจตรีนัธทวัฒน์ 
ดีดาษ 

ก การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชนในการป้องกัน

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 
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ท่ี ชื่อผู้เขียน 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในจังหวัดสงขลา 

นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

12 นางปัณณ์ญาณัช 
คงศิลา 

ข 

การบริหารจัดการ
ศูนย์บริการการลงทะเบียน
จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

13 นางสาวนฤมล มุสิเกิด ข การบริหารตามหลักธรรม
ของพระพุทธศาสนา 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

14 นางธณัศมณฑ์ 
ภาณุพรพงษ์ 

ข การนำนโยบายระบบ
สุขภาพชุมชนไปปฏิบัติ 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

15 นางสาวนภัสรพี 
เข็มปัญญา 

ข นโยบายเศรษฐกิจชุมชนกับ
ผ้าย้อมครามสกลนคร 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

16 นางสาวมณีรัตน์ 
ต้นยาง 

ข ความต้องการการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในท้องถิ่น 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

17 จ่าเอกสมคิด 
แสงนิล 

ข องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนสู่
โมเดลประเทศไทย 4.0 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

18 นายรณชิต 
จันภิรมย์ 

ข องค์กรแห่งการเรียนรู้ วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 
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29 

 

ท่ี ชื่อผู้เขียน 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

19 นายธนสิน 
จันทเดช 

ข เม่ือโลกเปลี่ยนคุณไม่
เปลี่ยน คุณจะถูก
เปลี่ยนเป็นวิถีชีวิตใหม่ใน
สังคมไทย 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

20 นายวัชระพงษ์ 
อาจหาญ 

ข ภาวะผู้นำกับการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์ของผู้นำ
หมู่บ้านในศตวรรษที่ 21 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

21 นายจักรกฤษณ์ 
อโนต๊ะ 

ข การจัดการความรู้สู่
ความสำเร็จขององค์กร 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

22 นางสาวปฏิพร 
ประวิทย์ 

ข การจัดการการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์โดยชุมชน 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

23 นางสาวศิรินภา 
บุญกลัด 

ข แนวทางการพัฒนาของ
ชุมชนในพื้นที่เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

24 นางสาวณิชชารีย์ 
รดาศิริสวัสดิ์ 

ข วัฒนธรรมองค์กรกับความ
ผูกพันที่มีต่อองค์กร 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

25 นางสาวอริยะ ยูโซะ ข บทบาทเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษากับการ
เรียนการสอนระดับ

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 
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30 

 

ท่ี ชื่อผู้เขียน 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

มัธยมศึกษาในยุค
ปรับเปลี่ยนพลิกผัน 

ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

26 นายนภัสรพี 
มนัสวินวิทย์ 

ข การยอมรับนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีของประชาชน 
ต่อการใช้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

27 นางสาวศรีสุดา 
เควันดี 

ข บทบาทผู้นำชุมชนในการ
พัฒนา 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

28 นางสาวสุภาภรณ์ 
ศรีสมาน 

ข การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

29 นางสาวธารญา 
โพธ์ิกลิ่น 

ข การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการบริหารงาน 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

30 นายเกรียงไกร  
ตนัยพุฒิ 

ข คุณภาพการให้บริการ
ประชาชนด้านงานทะเบียน
และบัตรประจำตัว
ประชาชน สู่มาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก 
(Government Contact 
Center: GECC) ของ
อำเภอไม้แก่น จังหวัด
ปัตตานี 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

31 นายปิยะพงษ์ วิกุลชร ข คุณภาพการให้บริการ
ประชาชนของที่ทำการ
ปกครอง 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 
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31 

 

ท่ี ชื่อผู้เขียน 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

32 นางสาวนพพร  
สุคนธชาติ 

ข การพัฒนาหมู่บ้านเพื่อกา
รองเที่ยว 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

33 นางสาวอรผลิน 
ประสมชาติ 

ข ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

34 นางสาวทัศนีย์ 
ปลื้มเกสร 

ข บทบาทอำนาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบของ
ผูบ้ังคับบัญชา 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

35 นายระวินันท์ 
นาคสินธ์ุ 

ข การประเมินหลักสูตรการ
ฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หลักสูตร
พัฒนากรก่อนประจำการ 
กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

36 นางสาวรัชรินทร์  
ภูแสนใบ 

ข การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

วารสารรวมบทความนำเสนอผลงานวิจัย 
ครั้งที่ 17 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล อำเภอลำ
ลูกกา จังหวัดปทุมธานี, (เดือนมิถุนายน) 
หน้า 

วันที่ 28-29 
พฤศจิกายน
2563  

0.1 

37 นางสาวอภิญญา 
อุตระแจ้ 

ข ขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ
ท้องถิ่น 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 
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ท่ี ชื่อผู้เขียน 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

38 นางสาวรรัติกาล 
ธรรมพุมิ 

ข การบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

39 นางสาวแวววิสา บุญชู ข การพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

40 นายนิชนันท์  
ทิมาตฤกะ 

ข ความคิดเห็นของประชาชน
ต่อการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

41 นายเอนก เขียวฉอ้อน ข แนวทางในการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

42 นางสาวพิรัลญดา
ปาทาน 

ข นโยบายการพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

43 นางสาวเบญญาภา 
ธิยัน 

ข แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรบริหารส่วนตำบล 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 
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ท่ี ชื่อผู้เขียน 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

44 นางสาวนัสรียะห์ 
ปูแทน 

ข บาทบาทหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ต่อพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของประชาชน 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

45 นายชินณพัฒน์ 
ปุณยธรศักดิ์ 

ข สมรรถนะที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการทำงาน 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

46 นางสาวภูรดา 
กำลังแพทย์ 

ข การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในยุคดิจิทัล 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

47 นายภพธร สุขชัย ข บทบาทและความสำคัญ
ของภาวะผู้นำสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

48 นายเลอสรรค์ 
ปรางเพ็ชร 

ข ความพึงพอใจในการ
ทำงาน 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 

49 นายธนชัย 
อดิพนากิจ 

ข บทบาทหน้าที่ของศูนย์
ดำรงธรรมในการอำนวย
ความเป็นธรรม 

เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 
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ท่ี ชื่อผู้เขียน 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย 
ปีท่ีตีพิมพ์ 
ว/ด/ป 

ค่า
น้ำหนัก 

วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

50 นางสาวสมฤทัย 
จิตเกษมศานต์ 

ข การบริการภาครัฐแนวใหม่ เอกสารการประชุมวิชาการและนำเสนอ
งานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 18 เรื่อง 
“งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 
2564 

วันที่ 3 – 4 
กรกฎาคม 
2564 

0.1 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.25 4.30 4.35 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู ้พื ้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.67 4.75 4.75 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.50 4.65 4.65 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.00 4.15 4.15 

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

4.50 4.55 4.6 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ส ูงกว่า
คุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา 
ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.00 4.25 4.25 

รวมผลการประเมิน 4.32 4.44 4.45 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนสิติ ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 4.00 4.25 4.65 
   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ที ่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู ้พื ้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 4.37 4.45 4.70 
    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 4.00 4.3 4.85 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 4.50 4.35 4.55 
    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ / หลักสูตรทั่วไป มีความ
เข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อ
ผู้สมัคร) 4.25 4.25 4.55 
    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ส ูงกว่า
คุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา 
ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 4.13 4 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.21 4.26 4.65 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการ
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.65 4.77 4.9 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรม
ให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

4.70 4.75 4.75 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนมี 

4.85 4.90 4.95 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.55 4.65 4.65 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่างๆ 
ในการเรียน 

4.55 4.75 4.75 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้
อย่างเหมาะสม 

4.60 4.75 4.75 

รวมผลการประเมิน  4.65 4.77  4.79 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการ
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 3.55 4.00 4.77 
    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรม
ให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 4.25 4.25 4.75 
    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนมี 4.50 4.50 4.90 
    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 4.45 4.45 4.65 
    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่างๆ 
ในการเรียน 4.25 4.25 4.75 
    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้
อย่างเหมาะสม 4.00 4.00 4.75 

รวมผลการประเมิน 4.16 4.24 4.77 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนสิิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้
ศึกษา ปีการศึกษา 2563  ด้านการรับนิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 4.32 4.21 4.44 4.26 4.45 4.65 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 4.65 4.16 4.77 4.24 4.79 4.77 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.48 4.18 4.60 4.25 4.62 4.71 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิต ในเรื่องกระบวนการรับนสิิตและกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คะแนน ในกรณีที่นสิิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑท์ี่กำหนด
ในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการ
พัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ เพื่อใหส้ามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษาค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.00 คะแนน 
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการพจิารณาคุณสมบัติของ
นิสิตที่สมัครเข้าเรียน และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรงุเรื่อง การวางแผนการรับสมัครนสิิต โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังนี ้

1. มีการประชุมกรรมการบรหิารหลักสูตรในเรื่องการวางแผนการรบันิสิต 
2. มีการปรับปรงุการพิจารณาการรับนสิิต 

 
ทั้งนี้สามารถพฒันาการรับนสิิตและการเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษาในประเด็น หากมีนสิิต นิสิตมี

คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑท์ี่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษาแบบมเีงือ่นไข นิสิตได้รับการเตรียม
ความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพฒันาจนมีคุณสมบตัิครบผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสูตร
ได้จนสำเร็จการศึกษาโดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ป็นรูปธรรมดังนี้ 
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2.มีเกณฑก์ารรับนสิิตที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ประกาศรบั 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 (เฉพาะปริญญาโท/เอก) ปีการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท/เอก) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 4.82 4.85 4.85 
    1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

4.68 4.7 4.7 

    1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 4.89 4.75 4.9 
    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.88 4.8 4.8 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.70 4.8 4.75 

รวมผลการประเมิน 4.75 4.78 4.80 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 (เฉพาะปริญญาโท/เอก) ปีการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท/เอก) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 4.82 4.85 4.85 
    1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

4.68 4.70 4.7 

    1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 4.89 4.89 4.9 
    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.88 4.90 4.9 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.75 4.80 4.85 

รวมผลการประเมิน 4.80 4.82 4.84 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปรญิญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิส ิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.50 4.50 4.5 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.73 4.75 4.65 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.58 4.65 4.5 
    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.50 4.65 4.65 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที ่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ     ความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

4.50 4.50 4.5 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.13 4.25 4.45 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.50 4.50 4.5 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.50 4.65 4.85 

รวมผลการประเมิน 4.49 4.56 4.57 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563  
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิส ิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.5 4.5 4.5 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.73 4.5 4.6 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.35 4.55 4.6 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ 
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.5 4.65 4.65 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที ่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ     ความ
ช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ 

4.5 4.5 4.5 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.15 4.25 4.45 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.4 4.5 4.5 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.45 4.65 4.5 

รวมผลการประเมิน 4.44 4.51 4.53 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานสิิต ปีการศึกษา 2563 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.50 4.65 4.65 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

4.50 4.50 4.5 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.68 4.70 4.75 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.68 4.70 4.7 

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

4.25 4.35 4.45 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.25 4.35 4.35 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.00 4.25 4.25 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.00 4.30 4.3 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

3.55 3.55 3.55 

รวมผลการประเมิน 4.27 4.37   4.38 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2563 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.5 4.5 4.65 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

4.5 4.45 4.5 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.55 4.75 4.75 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความ
เป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.65 4.5 4.7 

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

4.25 4.45 4.45 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.2 4.35 4.35 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4 4.25 4.25 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนา
ให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4 4.3 4.35 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี  Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

3.55 3.55 3.5 

รวมผลการประเมิน 4.24 4.34 4.38 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์นสิิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบณัฑิตศึกษาและต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 
2563 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรแีละท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและดา้นการ
เสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 4.75 4.80 4.78 4.82 4.80 4.84 
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3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต) 4.27 4.24 4.37 4.34 4.38 4.38 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.51 4.52 4.575 4.58 4.59 4.61 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ 
ติดตามผลการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที ่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด อย่างสม่ำเสมอค่าเฉลี่ยเท่ากับ. 4.25 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนด้านการส่งเสริมและพฒันา
นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิต
ที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การจัดระบบการดูแลนิสิต
ของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และนำผล
การประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง.การวางแผนการจัดระบบการดูแลนิสิต. โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. มีการประชุมตณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
2. มีการจัดระบบการควบคุมดูแลนสิิตของอาจารยท์ี่ปรึกษา 
ทั้งนี้สามารถพฒันาด้านระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ

พัฒนาศักยภาพนิสิตและด้านการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ในประเด็น อาจาย์ทีป่รกึษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนสิิต และ 
การวางแผนการจัดระบบการดูแลนสิิต. โดยมผีลการดำเนินงานที่เป็นรปูธรรมดังนี ้
1.มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
2.จัดระบบการควบคุมดูแลนสิิตของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
อัตราการคงอยู ่

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

2559 53 43 16 8 2 
2560  71 61 30 2 
2561   70 47 31 
2562    70 69 
2563     70 
รวม 53 114 147 155 174 

 
อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จำนวนนิสิตต้นปีการศึกษา จำนวนนิสิตสิ้นสุดปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ) จำนวนท่ีหายไป 
2559 53 2 3.77 51 
2560 71 2 2.82 69 
2561 70 31 44.29 39 
2562 70 69 98.57 1 
2563 70 70 100.00 0 
รวม 334 188 56.29 160 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.81 4.82 5.00 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.86 4.88 4.95 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.89 4.90 5.00 
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.75 4.80 4.85 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.87 4.88 4.88 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.78 4.88 4.90 

รวมผลการประเมิน 4.83 4.86 4.93 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2563 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.82 5.00 5.00 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.88 4.95 4.95 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.90 5.00 5.00 
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.80 4.85 4.95 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.88 4.88 4.85 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.88 4.90 4.90 

รวมผลการประเมิน 4.86 4.93 4.94 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรยีนของนิสติ ปีการศึกษา 2563   
ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.00 4.05 4.05 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.00 4.25 4.25 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.50 4.85 4.85 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

4.25 4.25 
4.25 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.77 4.78 4.78 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 5.00 5.00 5 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 5.00 5.00 5 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.83 4.85 4.85 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.81 4.85 4.95 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 5.00 5.00 5 

รวมผลการประเมิน 4.62 4.69 4.70 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสติ ปีการศึกษา 2563   
ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4 4 4.5 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.05 4.2 4.75 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.13 4.13 4.5 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มี
ศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของ
ตนเอง 

4 4.25 4.55 

    3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.13 4.25 4.35 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.13 4.15 4.25 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.25 4.25 4.25 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.25 4.25 4.35 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.13 4.15 4.85 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.05 4.55 4.55 

รวมผลการประเมิน 4.11 4.21 4.49 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิต ที่ได้มีค่าเฉลีย่สูงสุดในเรือ่งมีช่องทางในการรอ้งเรียนหลาย
ช่องทางความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง คุณภาพ
ในการจัดการข้อรอ้งเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.85 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความ
พึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 
ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ช่องทางในการร้องเรียน
หลายช่องทาง/ คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน/อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร และ นิสิตมีความรู้ ทักษะ
การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จาก
กระบวนการวิจัยของตนเอง และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรือ่ง การวางแผนและจัดระบบการจดัการ
ข้อร้องเรียน รวมถึง การเพิ่มการส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ให้กับนิสิตเพื่อนำไปสู่กระบวนการทำวิจัย. 
โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2. มีการวางแผนการจัดระบบในเรื่องต่างๆ  

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
                                                                   ปีการศึกษา 2563 

47 

 

หมวดท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563  
ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์ใหม่) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4 4.00 4.25 

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  4.59 4.65 5 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ใน
หลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5 4.55 
4.5 

    4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ใน
จำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

5 5.00 
5 

รวมผลการประเมิน 4.52 4.55 4.68 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 
ด้านระบบการบริหารอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.25 4.26 4.3 

    4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะ
ยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบรหิาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.7 4.7 4.7 

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

4.3 4.3 4.35 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ัง 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.1 4.15 4.2 

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

4.15 4.25 4.25 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.50 4.65 4.65 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 4.50 4.65 4.65 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.15 4.25 4.35 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 5.00 5.00 5 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 5.00 5.00 5 
    4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 5.00 5.00 5 

รวมผลการประเมิน 4.25 4.56 4.58 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2563 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการ
รับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 5.00 5.00 4.45 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 4.00 4.25 4.5 
    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเน่ือง 4.33 4.40 4.5 

    4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.50 4.50 4.5 

    4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.67 4.67 4.65 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์ 4.25 4.25 4.25 
    4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 4.17 4.3 4.5 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการ
รับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหาร
อาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการ
วิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 4.33 4.33 4.45 

รวมผลการประเมิน 4.41 4.46 4.47 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2563 
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2561 2562 2563 

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

4.52 4.55 4.68 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4.25 4.56 4.58 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.41 4.46 4.47 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.39 4.52 4.57 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการด้านระบบการรับและแต่งตัง้อาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร ระบบการบรหิารอาจารย์ และระบบการสง่เสริมและพัฒนา
อาจารย์ที่ไดม้ีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่ง ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการประเมินการสอนของ
อาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพฒันาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์.และนำผลการประเมินมาใช้
ในการปรับปรงุเรื่อง..การประเมินการสอน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี ้

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2. ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์

3. การจัดอบรมสัมมนาเทคนิคการสอน 
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 3 คน มีวุฒิปริญญาโท
จำนวน - คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 คน  และมีผลงานวิชาการของ
อาจารย์ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS จำนวน 6 เรื่อง 
(ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก (หลักสูตรระดบัปริญญาโท) 

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน - 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน - 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน - 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารย์ปผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
3 

X 100 =  100 
3 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
100 

X 5 =  8.33  
60 

การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

 ร้อยละ 40 ร้อยละ 100 √ 5 ร้อยละ 60 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกลุ (2563) 
1 รศ.ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์ ผศ.ดร.พราวพิชชา เถลิงพล 

2 รศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม ผศ.ดร.เอกพร รักความสุข 

3 รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการบรหิารหลักสูตร ปีการศึกษา 2563  
ด้านการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2561 2562 2563 

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

4.70 4.75 4.75 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.78 4.78 4.78 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานิสิตให้เรียนรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่างๆ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
ส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.75 4.75 4.75 

    1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อย่างเหมาะสม 4.80 4.80 4.8 
    1.5 การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเน่ือง เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้และ
สามารถต่อยอดความรู้อย่างมีระบบ 

4.70 4.75 4.75 

    1.6 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.50 4.60 4.65 
    1.7 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.60 4.65 4.65 
    1.8 อาจารย์ประจำหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.75 4.75 4.75 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 

4.76 4.80 4.85 

    1.10 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ 4.82 4.85 4.85 
    1.11 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 4.70 4.85 4.85 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากรสร้างวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกัน 

4.68 4.70 4.7 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.65 4.70 4.75 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.70 4.75 4.75 

รวมผลการประเมิน 4.70 4.75 4.76 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2563  
ด้านผลท่ีเกิดกับอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

     4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.00 4.25 4.40 

     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.65 4.75 5.00 

     4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 
     4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 

5.00 5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.66 4.75 4.85 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการบรหิารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู่

ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.85 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องอัตราการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรงุเรื่อง อัตราการคงอยู่ของอาจารยผ์ูร้ับผิดชอบ
หลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดงันี ้

1. ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2. วิเคราะห์ปญัหารการบรหิารหลักสูตร 
3. วางแผนปรบัปรุงการบริหารหลักสูตร 
ทั้งนี้สามารถพฒันาด้านการบรหิารหลักสูตรและด้านผลที่เกิดกับอาจารย์ในประเด็นอัตราการคงอยู่ของ

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ป็นรูปธรรมดังนี ้
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. ผลการวิเคราะห์ปญัหาการบริหารหลักสูตร 
3. แผนการปรับปรงุการบริหารหลักสูตร 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย

ตามความกา้วหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ ปีการศึกษา 2563   

ด้านสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดับบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาส
ในการพัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.43 4.45 4.55 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มี
การเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้เรียน 

4.62 4.65 4.65 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเร ียนร ู ้ท ี ่ช ัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.10 4.25 4.55 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมี
เน้ือหาที่ครบคลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็น
จุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การ
เรียนรู้ 

4.68 4.70 4.65 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.65 4.70 4.75 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและ
หลักสูตร 

4.61 4.65 4.75 

    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเนื้อหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชา
ครบถ้วน 

4.56 4.65 4.65 

    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ใน
การเรียนวิชาต่อยอด 

4.00 4.25 4.45 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลา
ที่กำหนดในหลักสูตร 

4.12 4.20 4.45 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงาน 

4.12 4.15 4.65 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที ่เร ียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน 
การศึกษาปกติ หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมาย
การเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.67 4.70 4.55 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)    
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการ
ออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.12 เน้ือหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้องที่มีความที่ซับซ้อน 
มีจุดเน้น 

4.14 4.25 7.65 

    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัย
ร่วมสมัย/สนองความต้องการของสังคม 

4.27 4.35 4.65 

    5.1.14 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
หลักสูตร และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

4.19 4.20 4.75 

   5.1.15 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซึ้งและให้องค์
ความรู้ใหม่มากกว่าระดับปริญญาโท 

- - - 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.43 4.51 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลกัสูตร และการ

ปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตรส์าขาน้ันๆที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.51 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง.การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอดค่าเฉลี่ย

เท่ากับ.4.45 คะแนน 
หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการเปิดรายวิชามีลำดับ

ก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด. และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรือ่ง..
การเปิดแผนการเรียน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี ้

1. มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2. มีการวิเคราะห์แผนการเรียนและรายวิชา 
ทั้งนี้สามารถพฒันาด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็น.การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม 

เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อยอด. โดยมีผลการดำเนินงานทีเ่ป็นรูปธรรมดังนี ้
1. มีรายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2. มีผลการวิเคราะหร์ายวิชาในแผนการเรียน 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2563 
5.2.1 ดา้นการวางระบบผูส้อน เฉพาะระดบับณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    5.2.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญในเนื้อหาวิชาที่
สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

5.00 5.00 
5.00 

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

5.00 5.00 

5.00 
    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้ทันสมัย
ในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

5.00 5.00 
5.00 

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

5.00 5.00 
5.00 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจาก
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่ค ุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน /
อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4.21 4.25 

4.50 
    5.2.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และการ
ปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

N/A N/A 
N/A 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)     
    5.2.7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ ประสบการณ์ 
เวลาในการให้คำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

5.00 5.00 
5.00 

    5.2.8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่
จะควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

5.00 5.00 

5.00 
    5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 5.00 5.00 5.00 
    5.2.10 มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเน่ือง 

N/A N/A 
N/A 

รวมผลการประเมิน 3.92 3.93 3.95 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2563  
5.2.2 ดา้นการบวนการเรยีนการสอน เฉพาะระดบับณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.93 4.93 4.98 
    5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.33 4.35 4.50 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.98 4.98 4.93 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้อง
มีก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.47 4.55 4.35 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การ
เรียนรู้/การทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.37 4.45 4.40 

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

4.96 4.96 4.96 

    5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางาน
ทำ/การเผยแพร่ผลงาน) 

4.30 4.35 4.07 

    5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ  การศึกษาดู
งาน 

4.07 4.15 4.30 

    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ N/A N/A N/A 
    5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำ
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 

5.0 5.0 4.95 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้าน
การสอนของอาจารย์ 

4.95 4.95 5.00 

    5.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน
สาขา/หลักสูตร 

4.02 4.10 4.05 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.00 4.05 4.02 
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิ่มเติม (     
    5.2.14 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ  ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต โดยเฉพาะ
การสอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

4.04 4.15 4.10 

    5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอ้ือประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้ความ สำคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

4.93 4.95 4.95 

    5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนิสิต เพื่อให้
นิสิตสำเร็จการศึกษาได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

4.95 4.95 4.95 

    5.2.17 หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 4.98 4.98 4.98 
    5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนอย่างน้อย
หน่ึงครั้งต่อภาคการศึกษา 

4.58 4.58 4.60 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    5.2.19 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 4.84 4.85 4.85 
    5.2.20 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ตามฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4.06 4.15 4.08 

    5.2.21 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของ
วารสารที่ไม่มีคุณภาพ 

4.96 4.98 5.00 

    5.2.22 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดทำข้อเสนอโครงการที่
มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุน 

4.86 4.86 4.86 

    5.2.23 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

N/A N/A N/A 

รวมผลการประเมิน 4.55 4.60 4.81 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
ปีการศึกษา 2562 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2561 2562 2563 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  3.92 3.93 3.95 
5.2.2  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.55 4.80 4.81 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.23 4.36 4.38 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่ง.นสิิตทีเ่รียนในและนอกสถาบัน หรือระบบ
ปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอนจากอาจารย์ทีม่ีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสทีจ่ะมี
ปฏิสัมพันธ์กบัอาจารย์ผูส้อน/อาจารยท์ี่ปรึกษาเท่าเทียมกันค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง.นสิิตทีเ่รียนในและนอก
สถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รบัการสอนจากอาจารยท์ี่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มี
โอกาสที่จะมีปฏิสมัพันธ์กับอาจารย์ผูส้อน/อาจารย์ทีป่รกึษาเท่าเทียมกัน และนำผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรงุเรื่อง.การวางแผนการพัฒนาการสอนของอาจารย์. โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี ้
1.การประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2.แผนการอบรมและพัฒนาอาจารย์ในการใช้เทคนิคการสอน 

ทั้งนี้สามารถพฒันาด้านการวางระบบผู้สอนและด้านกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็น การวางแผน
การพัฒนาอาจารย์ผูส้อนในเรื่องเทคนิคการสอนโดยมผีลการดำเนินงานที่เป็นรปูธรรมดังนี ้
1.รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2.โครงการพฒันาอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรยีน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปีการศึกษา 2563  
ด้านการประเมนิผู้เรียน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 4.00 4.00 4.35 
    5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ 
สัมมนา ฯลฯ) 

4.34 4.35 4.45 

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

4.46 4.50 4.25 

    5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์
การเรียนรู ้

4.26 4.35 4.25 

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

4.46 4.55 4.45 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรยีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.51 4.55 4.55 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของ
นิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.98 4.98 4.85 

    5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.00 4.05 4.30 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ .7 

5.00 5.0 4.45 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    8.1.10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบ
ป้องกัน ชัดเจน 

4.02 4.02 4.40 

    8.1.11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ได้ 

4.00 4.00 4.30 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

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

4.00 4.00 4.15 

รวมผลการประเมิน 4.34 4.34 4.39 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเรื ่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องวิทยานิพนธ์
ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็น
ตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย 
สกอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องกระบวนการการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ. และนำผลการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงเรื่อง..เกณฑ์การประเมินต่างๆ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. มีการพิจารณาเกณฑ์การประเมิน 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการประเมินผู้เรียนในประเด็นคุณภาพของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้ วิทยานิพนธ์

ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็น
ตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย 
สกอ. โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
2. มีการพิจารณาการส่งเสริมงานวิจัยของนิสิตที่มีคุณภาพให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีฐานสูงข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

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

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวนผู้เข้าร่วม

ประชุม 
ร้อยละ 

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

1 / 4-ก.ค. 63 3 คน 100.00 
2 / 12-ธ.ค. 63 3 คน 100.00 
3 / 2-เม.ย. 64 3 คน 100.00 
4 / 2-ก.ค. 64 3 คน 100.00 
5 /6 ส.ค. 64 3 คน 100.00 

เฉลี่ยร้อยละ 100.00 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

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

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
             หลักสูตรใหม่            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2551 โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2563 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นอนุมัติหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
รับทราบและการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่ 5 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2564   

 - ตารางที่ 1.1-12 
- เล่มหลักสูตรที่มี 
การประทับตรายาง
จาก สกอ. 
 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน. 8 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง - วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา 
  2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา 
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 3.1  

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

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

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

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

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษา ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีการจัดทำ มคอ.7 ส่งภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

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

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่า
นิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 โดยมี
รายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวน
ทั้งสิ้น 4 วิชา จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2563 จำนวน 8 วิชา คิดเป็นร้อยละ 50.00 
(อย่างน้อยร้อยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ตาม
แบบฟอร์ม 5.4.6) 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ 6 
(5.4.6)   

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
1. ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและวิธีการ
ประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามข้อเสนอแนะใน มคอ.7 
ในปีการศึกษา 2563 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน 
มคอ.5 และ มคอ.6 

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

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ปีการศ ึกษา 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีการร ับอาจารย์ใหม่ โดยทาง
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวน
อาจารย์ใหม่ มีจำนวน 1 คน และอาจารย์ใหม่ได้เข้ารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำด้านการจัดการ
เรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้มีการจัดให้มีอาจารย์  พี่เลี้ยงคอยกำกับ
ดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนของอาจารย์ใหม่
หลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

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

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา..........5.........คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
การเรียนการสอน 

1 รศ.ดร.พภัสสรณ์ วร
ภัทร์ถิระกุล 

โครงการอบรมจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 

15 พ.ค.64 สำนักวิจัยฯ ใช้ในการทำวิจัย 

 โครงการพัฒนาบุคลากร
เร่ือง "การเชื่อมโยง
งานวิจัยสู่นวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรม" 

19 พ.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

นวัตกรรมทางการ
บริหาร 

 การศึกษาดูงานกิจการ
ภาครัฐภาค เอกชน 
และสถาบันการศึกษา
ด้านนวัตกรรม ณ 
อาคารทรูดิจิทัล พารค์ 
ปุณณวิถี 
กรุงเทพมหานคร 

19 พ.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

นวัตกรรมทางการ
บริหาร 

 การศึกษาดูงานกิจการ
ภาครัฐภาค เอกชน ณ 
บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) 

22 ก.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 การศึกษาดูงานกิจการ
ภาครัฐภาค เอกชน ณ 
บริษัท รีคัฟเวอรี เฮ้าส์ 
จำกัด 

22 ก.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

หลักการการบริหาร
จัดการ 

2 รศ.ดร.จรัสพงศ์ 
คลังกรณ์ 

โครงการอบรม
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 

15 พ.ค.64 สำนักวิจัยฯ ใช้ในการทำวิจัย 

โครงการพัฒนาบุคลากร
เร่ือง "การเชื่อมโยง
งานวิจัยสู่นวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรม" 

19 พ.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

นวัตกรรมทางการ
บริหาร 

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

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

การศึกษาดูงานกิจการ
ภาครัฐภาค เอกชน 
และสถาบันการศึกษา
ด้านนวัตกรรม ณ 
อาคารทรูดิจิทัล พารค์ 
ปุณณวิถี 
กรุงเทพมหานคร 

19 พ.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

นวัตกรรมทางการ
บริหาร 

การศึกษาดูงานกิจการ
ภาครัฐภาค เอกชน ณ 
บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) 

22 ก.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

การศึกษาดูงานกิจการ
ภาครัฐภาค เอกชน ณ 
บริษัท รีคัฟเวอรี เฮ้าส์ 
จำกัด 

22 ก.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

หลักการการบริหาร
จัดการ 

3 รศ.ดร.สืบพงศ์ สุข
สม 

การศึกษาดูงานกิจการ
ภาครัฐภาค เอกชน ณ 
บริษัท รีคัฟเวอรี เฮ้าส์ 
จำกัด 

22 ก.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

หลักการการบริหาร
จัดการ 

โครงการพัฒนาบุคลากร
เร่ือง "การเชื่อมโยง
งานวิจัยสู่นวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรม" 

19 พ.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

นวัตกรรมทางการ
บริหาร 

การศึกษาดูงานกิจการ
ภาครัฐภาค เอกชน 
และสถาบันการศึกษา
ด้านนวัตกรรม ณ 
อาคารทรูดิจิทัล พารค์ 
ปุณณวิถี 
กรุงเทพมหานคร 

19 พ.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

นวัตกรรมทางการ
บริหาร 

การศึกษาดูงานกิจการ
ภาครัฐภาค เอกชน ณ 
บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) 

22 ก.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

การศึกษาดูงานกิจการ
ภาครัฐภาค เอกชน ณ 
บริษัท รีคัฟเวอรี เฮ้าส์ 
จำกัด 

22 ก.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

หลักการการบริหาร
จัดการ 

4 รศ.ดร.สมเดช  
มุงเมือง 

การศึกษาดูงานกิจการ
ภาครัฐภาค เอกชน ณ 
บริษัท รีคัฟเวอรี เฮ้าส์ 
จำกัด 

22 ก.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

หลักการการบริหาร
จัดการ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

โครงการพัฒนาบุคลากร
เร่ือง "การเชื่อมโยง
งานวิจัยสู่นวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรม" 

19 พ.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

นวัตกรรมทางการ
บริหาร 

5 รศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริ
พรวุฒิ 

การศึกษาดูงานกิจการ
ภาครัฐภาค เอกชน ณ 
บริษัท รีคัฟเวอรี เฮ้าส์ 
จำกัด 

22 ก.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

หลักการการบริหาร
จัดการ 

โครงการพัฒนาบุคลากร
เร่ือง "การเชื่อมโยง
งานวิจัยสู่นวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรม" 

19 พ.ย.63 บัณฑิต
วิทยาลัย 

นวัตกรรมทางการ
บริหาร 

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา 

5 คน 
จำนวนอาจารย์ประจำ 

รวม 8 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
(ถ้ามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ได้รับการพัฒนา 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี) 
2.  มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
ปฏิบัติงาน 

1 นายภูวนัย เพ็ชร
ไปร่ 

โครงการพัฒนาบุคลากร
เร่ือง "การเชื่อมโยงงานวิจัย
สู่นวัตกรรม
ภาคอุตสาหกรรม" 

วันที่ 19 
พ.ย. 63 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

  การศึกษาดูงานกิจการ
ภาครัฐภาค เอกชน และ
สถาบันการศึกษาด้าน
นวัตกรรม ณ อาคารทรู
ดิจิทัล พาร์ค ปุณณวิถี 
กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 19 
พ.ย. 63 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ10 
(5.4.10)   
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

  การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยและบุคลากร ประ
จําปการศึกษา 2563 
ณ ครัวครูนอมโฮมสเตย 
จังหวัดนครนายก 

วันที่ 6 - 7 
มีนาคม พ.ศ. 
2564  

บัณฑิต
วิทยาลัย 

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

  โครงการอบรมจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 

15 พ.ค.64 สำนักวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

ใช้ในการปฏิบัติงาน 

  ศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอก 

2561-
ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลั
ย 

ในในการพัฒนาทักษะ
การทำงาน 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ด้รับการ

พัฒนา 1 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 

1 คน 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย ทั้งสิ้นจำนวน 70 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 

65 คน คิดเป็นร้อยละ 92.85 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม 
เท่ากับ 4.98 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 325 65 5.00 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 308.75 65 4.75 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 302.25 65 4.65 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 325 65 5.00 ดีมาก 
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 325 65 5.00 ดีมาก 
6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 325 65 5.00 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 318.5 65 4.9 ดีมาก 
 

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
                                                                   ปีการศึกษา 2563 

66 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2562) ทั้งสิ้นจำนวน 52 

คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 44.23 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มี
คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.96 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 113.85 23 4.95 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 115 23 5.00 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 112.7 23 4.90 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

115 23 5.00 ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

113.85 23 4.95 ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 115 23 5.00 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 114.23 23 4.96 ดีมาก 

 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชี้ข้อ12 
(5.4.12)   

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 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติต่อด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.67 4.70 4.75 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/
หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

4.80 4.85 4.85 

    1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

4.67 4.75 4.75 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดล้อม และทรพัยากรทีเ่อ้ือต่อการเรียนรูใ้ห้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 4.78 4.85 4.85 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 4.36 4.50 4.60 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.66 4.70 4.75 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 4.66 4.75 4.75 
   1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสิต 4.78 4.85 4.85 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.67 4.75 4.75 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  4.78 4.80 4.80 

รวมผลการประเมิน 4.73 4.75 4.77 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนนิงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ 
 ปีการศึกษา 2563 
ด้านสิ่งสนบัสนนุการเรยีนรู้เฉพาะระดบับณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

5.00 5.00 5.00 

    6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.50 4.65 5.00 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

4.22 4.35 4.50 

    6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 5.00 5.00 5.00 
    6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 5.00 5.00 5.00 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2561 2562 2563 
6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย 4.28 4.35 4.50 
    6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 4.00 4.35 4.15 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงาน
ร่วมกัน 

5.00 5.00 5.00 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.05 5.00 4.15 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย์และ
นิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

N/A N/A N/A 

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

4.00 4.25 4.25 

    6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพื่อทำวิจัย N/A N/A N/A 
    6.1.13 มีห้องทำงานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย 4.40 4.45 4.50 
    6.1.14 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.00 4.25 4.15 

รวมผลการประเมิน 4.11 4.25 4.25 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสงูสุดในเรื่อง การจัดพื้นที่/สถานทีส่ำหรับนสิิต และ
อาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน / การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า 
และการกำจัดขยะให้กับนสิิต ค่าเฉลี่ยเท่ากบั.4.40 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง. ทรัพยากรที่เอื้อตอ่การ
เรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหลง่เรียนรู้ ฐานข้อมลู มีความเหมาะสมและ
พอเพียงตอ่การจัดการศึกษา /เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน /มีการ
จัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นสิิตเพื่อทำวิจัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิง่สนบัสนุนการ
เรียนรู้/ ฯลฯ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั.4.25 .คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมีการจัดสรรงบประมาณให้นสิิตเพือ่
ทำวิจัย.ค่าเฉลี่ยเท่ากบั...0....คะแนน  
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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 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปีการศึกษา 2560-2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2560 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

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 4.93 4.67 4.90 4.97 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์
และหรือเผยแพร ่

1.65 4.57 3.35 3.75 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.29 4.62 4.12 4.36 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี)้ 

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

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

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4 4 3 

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

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

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

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.97 3.94 4.10 3.75 

* หมายเหตุ * ระบบการศึกษาทางไกลเริ่มประเมินปีแรกในปีการศึกษา 2559 


