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คำนำ 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้
ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว       จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ  (ประธานกรรมการ) 

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

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ    (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
                                                                          ปีการศึกษา 2564 

3 

 

สารบัญ 
  หน้า 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะ
วิชาหนึ่งซึ่งดำเนินการ  ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหมด 7 
สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   แต่ทาง
คณะบริหารธุรกิจ ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนเพียง 5 สาขาวิชา โดยแบ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเน่ือง 2 ปี 
คณะบริหารธุรกิจได้มีการปรับชื่อคณะด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยให้ปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยโดย
คณะบริหารธุรกิจกับคณะรัฐศาสตร์รวมกันและได้ปรับชื่อคณะเป็น” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ในการ
ประชุมครั ้งที ่ 7 /2551 วันอังคารที ่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยต้องรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2560 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันทื่ 15 
มีนาคม 2560 และมีมติอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จากการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 
เมษายน 2560  ได้ส่งหลักสูตรเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบตั้งแต่วันที ่27 เมษายน 2560 
(รอการรับองรับทราบ) 

โดยมีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 13 คน จำแนก ดังน้ี คุณวุฒิปริญญาเอก
จำนวน 13 คน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จำนวน 6 คน และดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์จำนวน 5 คน   
ทั้งน้ีหลักสูตรมีนิสิตจำนวน 43 คน และในปีการศึกษา 2564 มีนิสิตสำเร็จการศึกษา 21 คน 

ปณิธาน มุ่งมั่น ให้การศึกษาและพัฒนานิสิต เพี่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถและคุณภาพทางการศึกษา 
รวมทั้งมีการพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นบัณฑิตที่ดีและสามารถรับใช้สังคมได้ทุก 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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หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ≥3.51 47.25/10 = 4.73 4.73 4.73 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 9.4/21x100=44.76 
44.76/80x5=2.80 2.80 2.80 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.76 3.76 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

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

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 3 3 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5+1.67+5+5/4=4.17 4.17 4.17 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ  
100 

3/3x100=100 
100/1000x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 
100 

1/3x100=33.33 
33.33/100x5=1.67 1.67 1.67 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ร้อยละ 60 

3.4/3x100=113.33 
113.33/60x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

≥3.51 3/3=1.00 
1.00/0.25x5=5 

5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.72 3.72 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 5 5 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.67 3.67 
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หลักสูตร ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครฐัและภาคเอกชน ปีการศึกษา2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
จุดเด่น 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1.ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บัณฑิตมีผลงานวิจัยตีพิมพเ์ผยแพร่ที่หลากหลายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
จุดเด่น  
         1.การจัดกจิกรรมการพฒันาศักยภาพนิสิตและเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ได้อย่าง
หลากหลายและครบถ้วนภายใต้การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือโควิด19 
            
จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางในการปรับปรุง 
      1.วางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านช่องทางทีห่ลากหลายเพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษาเพิม่ขึ้นสงูกว่า
เป้าหมายที่กำหนดใน มคอ. 2 
      
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น 

1. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรมีตำแหน่งทางวิชาการทุกคน 
2. .อาจารยป์ระจำมผีลงานวิจัยตีพมิพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
3. อาจารยป์ระจำหลักสูตรมีอัตราคงอยู่ตลอดหลักสูตร 100% 

จุดท่ีควรพัฒนา 
                 1.ทำแผนพฒันารายบุคคลเพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนพร้อมกำกับติดตามให้อาจารย์เข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการในระดบัทีสู่งข้ึน 
                2.สง่เสรมิให้อาจารยป์ระจำมผีลงานวิจัยตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดบันานาชาติ
เพิ่มข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
จุดเด่น 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  มีการปรับปรุงเนือ้หาสาระรายวิชาที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องสะท้อนอัตลกัษณ์ของหลักสูตร 
         2.  ควรมีรูปแบบการประเมินทีห่ลากหลาย 
        3 .การทวนสอบวิชาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อปรับปรุงวิธีการจดัการให้นสิิตสำเรจ็การศึกษาในระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
                                                                                                                                                                 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดเด่น 

1.จัดให้มกีารตรวจสอบความซ้ำซ้อนของวิทยานิพนธ์ผ่านโปรแกรมสำเรจ็รปูที่เป็นที่ยอมรบัในวงวิชาการ  
2.การจัดเตรียมอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ แหลง่สบืค้นข้อมูล อย่างพร้อมเพรียงรองรับการย้ายสถานที่

จัดการเรียนการสอนจากจังหวัดกาญจนบรุี มายังกรุงเทพมหานคร 
จุดท่ีควรพัฒนา 

        1.สำรวจความต้องการของผูเ้รียนและคณาจารย์เกี่ยวกับสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ด้านงานวิจัย 

 
 
 

 

 

 

 

. 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น   
ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

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

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบง่ช้ี) 

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

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนกัศึกษา 
ตังบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 

4 อาจารย์  
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย ์

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

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

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2564 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

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

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
                                                                          ปีการศึกษา 2564 

11 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
                                                                          ปีการศึกษา 2564 

12 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
                                                                          ปีการศึกษา 2564 

13 

 

 
 

ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
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หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนสิิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

2560 15 14 19 2 1 
2561 - 13 13 13 1 
2562 - - 13 13 5 
2563    23 23 
2564     13 
รวม 15 27 45 51 43 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

 จำนวนสำเรจ็การศึกษา จำนวน
นิสิตที่
สำเรจ็

การศึกษา 

จำนวน
นิสิตที่ยัง
ไม่สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ
อัตรา
การคง

อยู ่
2560 2561 2562 2563 2564 

2560 15 - - - 13 1 14 1 93.33 6.67 
2561 13 - - - - 12 12 1 92.31 7.69 
2562 13 - - - - 8 8 5 61.54 38.46 
2563 23 - - - - - 0 23 0.00 100.00 
2564 13 - - - - - - 13 0.00 100.00 
รวม 77 - - - 13 21 34 43 44.16 55.84 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 คุณภาพของบัณฑิต รุ่นจบปีการศึกษา 2563 

ลำดับท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1   (1)ด้านคุณธรรมจริยธรรม   47.80 10 4.80 
  (2)ด้านความรู้   47.00 10 4.70 
  (3)ด้านทักษะทางปัญญา 46.90 10 4.69 
  (4)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 48.50 10 4.85 
  (5)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 45.50 10 4.55 
  (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 47.80 10 4.78 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 47.25 10 4.73 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 13 

3 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(คน) 

10 

4 
ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 
20) 

76.92 

 
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10   ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

0.20 7 
1.40 

 
ตารางที่ 2.2-2 

3.1บทความฉบับสมบูรณ์ที่ต ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติ  

0.40  
 ตารางที่ 2.2-3 

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

0.40  

 ตารางที่ 2.2-3 

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

0.60  
 ตารางที่ 2.2-4 

5.1บทความที ่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ ไม่อย ู ่ ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ

0.80  
 ตารางที่ 2.2-5 
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ประเภทการตีพิมพ์ 
ค่า

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ำหนัก 

หลักฐาน/
ตารางประกอบ 

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

0.80 10 
 
8 

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 ี ่ ได้รับการเผยแพร ่ในระด ับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00  
 ตารางที่ 2.2-7 

12. ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 9.4  
13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมดในหลักสูตร (คน) 21  
14. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 
ในหลักสูตร 

44.76  

15. แปลงค่าคะแนนได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 2.24  
* หมายเหตุ * เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรกจึงไม่มีนิสิตสำเร็จการศึกษา 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบ่งชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

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

4.05 4.15 4.20 

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

4.30 4.32 4.34 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลอืกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.30 4.31 4.35 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.25 4.28 4.32 

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

4.30 4.34 4.35 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู ้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่า
คุณสมบัติของการรับเข้าศ ึกษาในหลักสูตรระดับปร ิญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา 
ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.30 4.35 4.37 

รวมผลการประเมิน 4.25 4.29 4.32 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนสิติ ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.05 4.15 4.18 

   3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตที่ประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน
และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้ท ี ่กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู ้พื้นฐานในสาขาภาษาต ่างประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.30 4.32 4.34 

    3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรอืข้อมูลที่ใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได ้โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียน 

4.30 4.31 4.35 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนใน
หลักสตูร  ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.25 4.28 4.30 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสตูที่มีสภาวิชาชีพ / หลกัสูตรทั่วไป มีความ
เข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตที่รับเข้าต่อ
ผู้สมัคร) 

4.30 4.34 4.35 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู ้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่า
คุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา 
ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.30 4.35 4.37 

รวมผลการประเมิน 4.25 4.29 4.32 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการ
รับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจน
มีคุณสมบัตคิรบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลกัสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.25 4.28 4.32 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิต การอบรม
ให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

4.25 4.27 4.35 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ  ได้อย่างชัดเจนมี 

4.5 4.60 4.60 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.25 4.28 4.31 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่างๆ 
ในการเรียน 

4.25 4.30 4.35 

    3.1.2.6 หลกัสตูรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้
อย่างเหมาะสม 

4.30 4.34 4.38 

รวมผลการประเมิน 4.33 4.35 4.38 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564    

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้า
ศึกษาแบบมีเงื่อนไข นิสติได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ
ครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถเรียนในหลักสตูรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.25 4.28 4.30 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้
ก่อนเข้าศึกษา 

4.25 4.27 4.31 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสติใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั หน่วยงานต่าง  ๆได้อย่างชัดเจนมี 

4.5 4.60 4.61 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้าง
รายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.25 4.28 4.28 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่าง  ๆในการเรียน 4.25 4.30 4.35 
    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่าง
เหมาะสม 

4.30 4.34 4.35 

รวมผลการประเมิน 4.33 4.35 4.37 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนสิิตและกระบวนการเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้
ศึกษา ปีการศึกษา 2564  ด้านการรับนิสิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

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

3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

4.25 4.25 4.29 4.29 4.32 4.32 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา) 

4.33 4.33 4.35 4.35 4.38 4.37 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.29 4.29 4.32 4.32 4.35 4.35 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความ

พร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ได้มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.35 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการกำหนดเป้าหมายจำนวนรบั
นิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจำที่มีอยู่ ควบคุมอัตราส่วน
อาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสรมิและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์(เฉพาะปริญญาโท/
เอก) ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท/เอก) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 4.82 4.85 4.86 
    1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

4.70 4.75 4.76 

    1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 4.90 4.92 4.93 
    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.88 4.89 4.90 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.75 4.80 4.82 

รวมผลการประเมิน 4.81 4.84 4.85 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เฉพาะปริญญาโท/เอก) 
ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตร ี(IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท/เอก) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 4.82 4.85 4.90 
    1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

4.70 4.75 4.76 

    1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 4.90 4.92 4.95 
    1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำ
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.88 4.89 4.90 

    1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ใหค้วามช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น
และช่วยแก้ไขปัญหาตา่งๆ 

4.75 4.80 4.82 

รวมผลการประเมิน 4.81 4.84 4.87 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดา้นระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ
แก่นิสติปรญิญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่
นิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสติของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.05 4.08 4.12 

    3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.2 4.24 4.28 
    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.00 4.20 4.25 
    3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.25 4.28 4.30 

    3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ    ความช่วยเหลือ
ด้านอ่ืนๆ 

4.25 4.26 4.31 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน 
หรือสำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.25 4.29 4.34 

    3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสติและอาจารย์ที่ปรกึษา 4.25 4.30 4.33 
    3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู ้สอนและการให้คำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธ์ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.00 4.10 4.13 

รวมผลการประเมิน 4.16 4.22 4.26 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนดา้นการส่งเสรมิและพัฒนานสิิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.20 4.22 4.25 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความต้องการของนิสิต 

4.15 4.18 4.30 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของหลักสูตร 4.38 4.40 4.45 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ันผูกพันกับความเป็น
พลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.38 4.41 4.50 

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

4.3 4.43 4.46 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.5 4.54 4.57 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มโีอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.00 4.05 4.12 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนาให้
ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

0 0 0 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ที่มา
ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสติไปแลกเปลีย่นเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.25 4.28 4.31 

รวมผลการประเมิน 3.79 4.31 4.37 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนดา้นการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปีการศึกษา 2564 
ด้านการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนสิิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุก
ประเภทกิจกรรม 

4.20 4.22 4.25 

    3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมที่สนองความต้องการของนิสิต 

4.15 4.18 4.53 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.38 4.40 4.50 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ันผูกพัน
กับความเป็นพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.38 4.41 4.43 

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

4.3 4.43 4.46 

    3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.5 4.54 4.57 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.00 4.05 4.12 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิต
ได้รับการพัฒนาให้ได้สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  

0 0 0 

    3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting 
Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในต่างประเทศ 

4.25 4.28 4.35 

รวมผลการประเมิน 3.79 4.31 4.40 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาตรี
และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระบัณฑิตศึกษาและต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปี
การศึกษา 2564 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและดา้นการ
เสรมิสรา้งทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

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

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
ปริญญาเอกและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
บัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการแก่นิสิตปริญญาเอก/ปริญญาโทและที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.16 4.16 4.22 4.22 4.26 4.27 
 
 
 
 
 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต) 

3.79 3.79 4.31 4.31 4.35 4.40 
 
 
 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.98 3.98 4.27 4.27 4.31 4.34 

 
ผลประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์/นิสติที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสดุในเรื่องด้านการพฒันาศักยภาพนสิิตและการ

เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยตำ่สดุในเรื่องอาจารย์ทีป่รกึษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ มีความรู้ ความสามารถ ในการแนะนำการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.27 คะแนน  

ผลประเมนิความพึงพอใจของอาจารย์/นิสติในเรื่องการจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมลูนสิิตที่มผีลการเรียน
ต่ำ มีความเสี่ยงทีจ่ะออกกลางคัน หรอืสำเรจ็การศึกษาช้า ฯลฯ) ที่ไดม้ค่ีาเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดใน
เรื่องการจัดระบบการดูแลนสิิตของอาจารย์ทีป่รกึษา มีการควบคุมกำกับใหจ้ำนวนนิสิตตอ่อาจารยท์ีป่รกึษาเป็นไปตาม
เกณฑ์ทีก่ำหนด ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
1. ตารางข้อมูลนิสิตแต่ละปีการศึกษา 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนสิิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

2560 15 14 19 2 1 
2561 - 13 13 13 1 
2562 - - 13 13 5 
2563    23 23 
2564     13 
รวม 15 27 45 51 43 

 
2.  อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จำนวนนิสิตต้นปีการศึกษา 
จำนวนนิสิตสิ้นสุดปี

การศึกษา 
อัตราการคงอยู่ 

(ร้อยละ) 
จำนวนท่ี
หายไป 

2560 15 14 100 ย้ายสาขา 1 
คน 

2561 13 13 100 0 
2562 13 13 100 0 
2563 23 23 100 0 
2564 13 13 100 0 
รวม 77 76 100 1 

- ความเห็นเพ่ิมเติมของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับอัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษา 
นิสิตรหัส 60 ย้ายไปเรียนบรหิารการศึกษา 1 คน 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียน  ปีการศึกษา 2564 

  รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.20 4.25 4.57 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.20 4.23 4.46 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.25 4.28 4.35 
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.25 4.30 4.35 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.20 4.25 4.28 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.30 4.34 4.36 

รวมผลการประเมิน 4.23 4.28 4.39 

 
 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
 2562 2563 2564 
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.20 4.25 4.47 
    1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.20 4.23 4.26 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.25 4.28 4.35 
    1.4 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.25 4.30 4.35 
    1.5 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.20 4.25 4.28 
    1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.30 4.34 4.36 

รวมผลการประเมิน 4.23 4.28 4.35 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรยีนของนิสติ ปีการศึกษา 2564  ด้านผลท่ีเกดิกับนิสติ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 5 5 5 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 0 0 0 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.75 4.76 4.78 
    3.3.4 นิสติมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.5 4.54 4.56 

    3.3.5 มีช่องทางในการรอ้งเรียนหลายช่องทาง 4.5 4.54 4.58 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 5 5 5 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.5 4.52 4.54 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 5 5 5 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.68 4.70 4.76 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 5 5 5 

รวมผลการประเมิน 4.77 4.78 4.80 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนิสติ ปีการศกึษา 2564 ด้านผลท่ีเกดิกับนสิติ 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเรจ็
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนสิิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 5 5 5 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 0 0 0 
    3.3.3 ความพงึพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.75 4.76 4.80 
    3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลติและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.5 4.54 4.56 

    3.3.5 มีชอ่งทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.5 4.54 4.79 
    3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 5 5 5 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.5 4.52 4.54 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 5 5 5 
    3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.68 4.70 4.70 
    3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 5 5 5 

รวมผลการประเมิน 4.77 4.78 4.82 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
                                                                          ปีการศึกษา 2564 

27 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อผลท่ีเกิดกบันิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน และกระบวนการการคง
อยู่ การสำเรจ็การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อรอ้งเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564   
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนตา่งๆ และ ด้านผลท่ีเกิดกบันสิิต 

รายด้าน 
ผลการประเมิน 

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

3.3.1 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ  
(IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) 

4.23 4.23 4.28 4.28 4.39 4.35 

3.3.2 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต  
(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ 
การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

4.77 4.77 4.78 4.78 4.80 4.82 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.77 4.77 4.78 4.53 4.60 4.59 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องการจัดข้อร้องเรียน ความพึงพอใจของมีช่องทางใน
การร้องเรียนหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด วิธีการจัดการข้อร้องเรียนค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตในเรื่องกระบวนการการคงอยู่ การสำเรจ็การศึกษา ความ
พึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนค่าเฉลี่ยสูงสุด เรือ่งอตัราการคงอยู่ของนสิิตในหลักสูตร ความตือรือร้นใน
การจัดการข้อร้องเรียน และคุณภาพในการจัดการข้อร้องเรยีน ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 5.00 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คะแนน 
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หมวดท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศกึษา 2564  
ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.25 4.28 4.30 

    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  4.5 4.54 4.56 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ใน
หลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5 4.55 4.56 

    4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ใน
จำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

5 5 5 

รวมผลการประเมิน 4.56 4.59 4.61 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบรหิารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการบริหารอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ ตำแหน่งทางวิชาการ 
ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.25 4.28 4.30 

    4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการวางแผนระยะ
ยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา ต้องมีแผนการบรหิาร
อาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.7 4.74 4.76 

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

4.3 4.35 4.40 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 4.1 4.12 4.18 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

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

4.15 4.20 4.25 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน 4.5 4.54 4.56 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 4.5 4.55 4.58 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.3 4.35 4.38 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปร่งใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 5 5 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 4.2 4.29 4.31 
    4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4.13 4.18 4.22 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.41 4.45 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
ด้านระบบการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 5 5 5 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑติ 

4.1 4.15 4.18 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเน่ือง 

4.33 4.38 4.41 

    4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.5 4.54 4.56 

    4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสติของอาจารย์ 4.67 4.69 4.72 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถ
ด้านการสอนของอาจารย์ 

4.25 4.29 4.34 

    4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่
อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 

4.2 4.25 4.29 

    4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที่สูงกว่ากำลังคน
ในหลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการ
วิจัยนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

4.33 4.37 4.42 

รวมผลการประเมิน 4.42 4.46 4.49 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลกัสูตร  
ปีการศึกษา 2564 ดา้นการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการ
บริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารย์ใหม่) 

4.56 4.59 4.61 

4.1.2 ระบบการบรหิารอาจารย์ 4.37 4.41 4.45 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.42 4.46 4.49 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.45 4.49 4.52 

 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องการให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนา
ตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เปน็ไปตามมาตรฐานและ  มีศักยภาพที่สูงข้ึนเพื่อส่งผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนการด้านระบบการรับและแต่งตัง้อาจารย์
ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยป์ระจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพฒันา
อาจารย์ที่ไดม้ีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.52 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งระบบการบรหิารอาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.45คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย ์
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ประจำหลกัสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 13 คน มี วุฒิปริญญาเอก จำนวน 
13 คน  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 11 คน และมีผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ จำนวน 3 เรื่อง ฐานข้อมูล TCI 1 จำนวน 1 เรื่อง ฐานข้อมูล TCI 2 จำนวน 2 
เรื่อง และ บทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus 
จำนวน..0..เรื่อง 
 (ตัวบ่งชี้ 4.2.1) รอ้ยละอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก (หลักสูตรระดับปริญญาเอก) 

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หนว่ยวัด ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์วุฒิปรญิญาตรี คน - 

อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน - 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3 
รวมจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน - 
ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก รอ้ยละ 100 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
3 

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

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
100 

X 5 = 5 
100 

การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

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

ศาสตราจารย์ คน - 
รองศาสตราจารย์ คน - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน 2 
รวมจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน - 
รวมอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.) คน 1 
ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ. , รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 33.33 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 
= 

 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ X 100 

จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
 

= 
1 

X 100 =   33.33 
3 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ X 5 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
33.33 

X 5 = 1.67 
100 

 
การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การบรรลเุปา้หมาย 
(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 33.33 x 1.67 ร้อยละ 80 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกลุ (มคอ. 2) ปีการศึกษา 2564 
1 ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล 
2 อาจารย์ ดร.อุดม สมบูรณ์ผล 
3 อาจารย์.ดร.สุภามาศ สนิทประชากร 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2564  
ด้านผลท่ีเกดิกับอาจารย ์

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

     4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 5 5 5 

     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.5 4.54 4.60 
     4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 5 5 5 
     4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตร 

5 5 5 

รวมผลการประเมิน 4.87 4.89 4.90 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2564 ดา้นการบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

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

4.56 4.59 4.61 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4.37 4.41 4.45 
4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.42 4.46 4.49 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.45 4.49 4.52 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
                                                                          ปีการศึกษา 2564 

34 

 

 
 
หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรบัปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความกา้วหน้าในศาสตรส์าขานั้นๆ ปีการศึกษา 2564   
ด้านสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดับบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการออกแบบ
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหนา้ในศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ ช่วยสร้างโอกาสในการ
พัฒนาความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.05 4.10 4.15 

    5.1.2 เนื้อหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิด
วิชาใหม่ให้นิสิตได้เรยีน 

4 4.03 4.11 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4 4.05 4.15 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเน้ือหาที่ครบ
คลุมกว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเน่ือง
เชื่อมโยง สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

4.13 4.15 4.19 

    5.1.5 เนื้อหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเนื่องสัมพันธกั์น 
เหมาะสมกับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.13 4.15 4.20 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.18 4.20 4.24 

    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถ้วน 4.13 4.15 4.19 
    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอ้ือให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการเรียน
วิชาต่อยอด 

4.00 4.05 4.10 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนด
ในหลักสตูร 

4.14 4.15 4.18 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

4.11 4.12 4.16 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ 
หรือการศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4 4.04 4.09 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 

    5.1.12 เน้ือหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น 4.16 4.18 4.21 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการออกแบบ
หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหนา้ในศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ที่อนุมัตเิป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/
สนองความต้องการของสังคม 

N/A  N/A  N/A  

    5.1.14 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร 
และสอดคล้องกับระดับของหลกัสูตร 

N/A N/A  N/A  

   5.1.15 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มีความซับซ้อนและลึกซ้ึงและให้องค์ความรู้ใหม่
มากกว่าระดับปริญญาโท 

N/A N/A  N/A  

รวมผลการประเมิน 4.09 4.11 4.16 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ
การศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เนื้อหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.09 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2564 
5.2.1 ดา้นการวางระบบผูส้อน เฉพาะระดบับณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ 
ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.2.1 ผู ้สอนมีคุณสมบัต ิเหมาะสมกับรายวิชาที ่สอน มีความรู้และความชำนาญใน
เน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของผู้สอน) 

4.25 4.26 4.29 

    5.2.2 หลกัสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อให้
มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์ 
(ในแต่ละหลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่เกิน 3 วิชา) 

4.25 4.2 4.25 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารย์ให้
ทันสมัยในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4 4.05 4.15 

    5.2.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 และ 
มคอ.4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

4 4.06 4.09 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการสอน
จากอาจารย์ที่มีคุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์
ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4 4.04 4.10 

    5.2.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้รับการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ 
และการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือนิสิตอย่างเหมาะสม 

0 0 0 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)     
    5.2.7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที ่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้  
ประสบการณ์ เวลาในการให้คำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

5 5 5 

    5.2.8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารย์
ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และความเชี่ยวชาญใน
หัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

0 0 0 

    5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 0 0 0 
    5.2.10 มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงาน
วิชาการอย่างต่อเน่ือง 

0 0 0 

รวมผลการประเมิน 4.24 4.27 4.31 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรยีนการสอนของหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2564 ดา้นการบวนการเรยีนการสอน เฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุม่เรียนให้ได้มาตรฐานเดยีวกัน 4 4.02 4.25 
    5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.13 4.15 4.30 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 4 4.04 4.21 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องมี
ก่อนเข้าโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 4.15 4.17 4.35 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้/
การทำงาน/การประกอบอาชีพ 4.23 4.25 4.35 

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

4.25 4.26 4.35 

    5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทำ/
การเผยแพร่ผลงาน) 4 4.04 4.19 

    5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูป้ระกอบการ  การศึกษาดูงาน 4.35 4.36 4.45 
    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 0 0 0 
    5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ที่มีการทำวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน) 4.5 4.55 4.59 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการ
สอนของอาจารย์ 4.25 4.26 4.35 

    5.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/
หลักสูตร 4.0 4.0 4.10 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.00 4.03 4.15 
บัณฑิตศึกษา 
    5.2.14 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ  ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต โดยเฉพาะการ
สอนที่เน้นปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 4.13 4.15 4.25 

    5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้ความ สำคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัตงิานของอาจารย์ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 4.25 4.25 4.35 

    5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนิสิต เพื่อให้นิสิต
สำเร็จการศึกษาไดท้ันตามระยะเวลาที่กำหนด 0 0 0 

    5.2.17 หัวข้องานวิจัยของนิสิตสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษา 0 0 0 
    5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนอย่างน้อยหน่ึง
ครั้งต่อภาคการศึกษา 0 0 0 

    5.2.19 มีฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เก่ียวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 4 4.00 4.51 
    5.2.20 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานข้อมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 4 4.01 4.21 

    5.2.21 มีการให้ความรู้เก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของวารสารที่
ไม่มีคุณภาพ 4 4.01 4.31 

    5.2.22 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดทำข้อเสนอโครงการที่มี
โอกาสได้รับทุนสนับสนุน 4 4.04 4.15 

    5.2.23 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ  มี Visiting Professors ที่มา
ช่วยสอนหรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 0 0 0 

รวมผลการประเมิน 4.12 4.14 4.20 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน  
ปีการศึกษา 2564 

รายด้าน 
ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  4.24 4.27 4.31 
5.2.2  ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.12 4.14 4.20 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.18 4.21 4.26 
 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ ในเร่ืองกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยสูงสดุด้านการวางระบบผู้สอน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.31 และต่ำสดุใน
เร่ืองด้านกระบวนการเรียนการสอนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 คะแนน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน นำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง
และวางแผนการดำเนินงานในเรื่องเนื้อหาที่เหมาะสมกับรายวิชา และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง
เนื้อหาความรู้ที่มีความทันสมัย โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี ้

1. ส่งเสริมพัฒนาแนวทางการศึกษาความรู้ใหม่ โดยอาจารย์และมหาวิทยาลัย มีการอำนวยความสะดวก 
จัดอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ และพัฒนาหอสมุดเพื่อการสืบค้นข้อมูลเพิ่มการเรียนรู้ 

2. อาจารย์มีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยเพิ่มความรู้ใหม่ เรียนรู้กับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง 
ผลกระทบการเกิดปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข มีความสามารถในการพยากรณ์โรค เพื่อจะได้หาทางป้องกันได้ 

3. มีการจัดปฐมนิเทศ และจัดอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการ
เรียนการสอนของหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ โดยมอบหมายงานให้ศึกษา มคอ.2 และการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 
รวมถึงการให้คำปรึกษานิสิต และภาระงานของอาจารย์ในด้านต่างๆ ตามภารกิจของทางสาขาวิชา คณะ และ
มหาวิทยาลัย  
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปีการศึกษา 2564  
 
ด้านการประเมนิผู้เรียน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 4 4.02 4.32 
    5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ 
สัมมนา ฯลฯ) 

4.34 4.34 4.54 

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

4.46 4.47 4.54 

    5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์
การเรียนรู ้

4.26 4.27 4.35 

    5.3.5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
นิสติ (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรบัปรุงข้อสอบ  สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ  มีคลังข้อสอบ ข้อสอบ
หรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือประเมินสะท้อน
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

4.46 4.48 4.54 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรยีนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.51 4.52 4.59 
    5.3.7 การตดัเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนรว่ม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก  มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของ
นิสิตและลกัษณะของรายวิชา) 

4.8 4.81 4.85 

    5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4 4.0 4.20 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 
และมคอ .7 

4.18 4.19 4.26 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    5.3.10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบ
ป้องกัน ชัดเจน 

4.02 4.04 4.11 

    5.3.11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะทอ้นระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ได้ 

4 4.02 4.31 
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รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

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

4 4.01 4.12 

รวมผลการประเมิน 4.25 4.26 4.39 

 
 
 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื ่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการกำหนด
เกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจนค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
4.11 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิต และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่องการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยมี
วิธีการดำเนินงานดังนี ้

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติของทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2564 

2. รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งหลกัฐานการตรวจให้คะแนน และช้ีแจงการตัด
เกรด 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำผลการประเมินแต่ละรายวิชาเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1 )อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดให้อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน ...5..... ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการ
ประชุม  
 แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการบริหาร  

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร คร้ังที่/วันที่ประชุม 
จำนวน

ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

ร้อยละ 

1 ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล 
2 อาจารย์ ดร.อุดม สมบูรณ์ผล 
3 อาจารย์.ดร.สุภามาศ สนิทประชากร 
4. รศ.ดร.เอกพร รักความสุข 
5 ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 
6 ผศ.ดร.พราวพิชชา เถลิงพล 
7 รศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล 
8 ผศ.ดร.ภัครดา เกิดประทุม 
9 รศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม 
10 ผศ.ดร.วรินทรท์ิพย์ กำลังแพทย ์
11 ผศ.ดร.นพดล พันธุ์พานิช 
12 รศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒ ิ
13 รศ.ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์  

ครั้งที่ 1/2564 10 83.33 
ครั้งที่ 2/2564 10 83.33 
ครัง้ที่ 3/2564 13 100 
ครั้งที่ 4/2564   
ครัง้ที่ 5/2564   
   
   
   
   
   
   

เฉลี่ยร้อยละ  

 
2. สรปุสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

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

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น      
  หลักสูตรใหม่            
  หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2560 โดยผ่านการรบัรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
      - เป นหลักสูตรที่ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
ภาครัฐและเอกชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ซ่ึงมีกําหนดเป ดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2563 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร น ได มีมติเห็นชอบในการประชุม 
ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร น ได มีมติ
อนุมัตใินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเวสเทริ์น ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- เล่มหลักสูตรที่ม ี
การประทับตรายาง
จาก สกอ. 
- หนังสอืรับรอง
จากสภาวิชาชีพ  
(ถ้ามี) 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
                                                                          ปีการศึกษา 2564 

42 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

      - เป ็นหลักสูตรปร ับปร ุง มคอ. 2 มีการย ้ายสถานที ่ เร ียน โดยคณะกรรมการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เม่ือวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.
2565พจิารณาและให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ และ สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติอนุมัติในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเวสเทริ์น ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 27เดือนเมษายน พ.ศ.2565 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 5 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลกัสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 5 วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 
  2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา 
  2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา 
ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 และ มคอ.5 ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 3.1 

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

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

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

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปี
การศึกษา 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการภาครัฐและเอกชนการจัดทำ มคอ.7  ส่ง
ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

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

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑท์ี่กำหนดในคู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันว่า
นิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน มคอ.2  โดยมี
รายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 จำนวนทั้งสิ้น 2 วิชา 
จากวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2564 จำนวน 5  วิชา คิดเป็นร้อยละ 40  
(อย่างน้อยรอ้ยละ 25) 

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

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ตาม
แบบฟอร์ม 5.4.6) 
 
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
1. ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและวิธีการ
ประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามข้อเสนอแนะใน มคอ.7 
ในปีการศึกษา 2564 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน 
มคอ.5 และ มคอ.6 

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

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2564  หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ไม่มีการรับ
อาจารย์ใหม่ โดยถ้าหลักสูตร ถ้ามีกับรับอาจารย์ใหม่ก็จะมีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ตามกรอบ
อัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารย์ใหม่ และอาจารย์ใหม่ได้เข้ารับ การปฐมนิเทศและการ
แนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้มีการจัดให้มี
อาจารย์  พี่เลีย้งคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหน้าที่ด้าน
การสอนของอาจารย์ใหม่หลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

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

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา 13 คน 
2. มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือ

หัวข้อที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
การเรียนการสอน 

1 ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกูล โครงการอบรมและ
สนทนาธรรม 
“ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากบัการ
ดำรงชีวิตในช่วงโควิด 
(Covid-19)” 

9 พ.ค. 2565 มหาวิทยาลัย  
เวสเทิร์น + 
มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏพระ
นคร 

การพัฒนาการคิดและ
การทำงานด้วย
กระบวนการคิด 
เชิงบวก 

การเรียนรู้เทคนิคการ
สอนและการประเมินผล
การเรียนการสอน  

14 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัย 
เวสเทิร์น   

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

2 
 
 
 

อาจารย์ ดร.อุดม สมบูรณผ์ล โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการยื่น
ขอกำหนดตำแหนง่ทาง
วิชาการ 

11 พ.ย 2564 มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น 

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการในการขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

โครงการจัดการ
ความรู้ เร่ือง การขอ

11 ก.พ 2565 ส่วน
งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการในการขอ

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



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
                                                                          ปีการศึกษา 2564 

44 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

จดลิขสิทธิ์ผลงาน
วิชาการ 
 

เวสเทิร์น 
ผ่านระบบ 
yealink 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

โครงการทบทวน
อย่างเป็นระบบการ
วิเคราะห์อภิมานและ
แนวทางการเผยแพร่
ผลงาน 

29 ม.ค 2565 วิทยาลัยวิทย
ศาสตร์
สุขภาพ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น 

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการในการขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

งานประชุมวิชาการ
และนำเสนอ
ผลงานวิจัยครั้งที่ 19 
เร่ือง การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพ่ือสังคมที่ยั่งยืน 

27-28 พ.ย
2565 

ส่วน
งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น  

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการในการขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ประชุมวิชาการและ
การนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูก
ถ่ายแนวคดิการวิจัย 
สู่การขับเคลื่อน
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน” 

25-26มิ.ย
2565 

ส่วน
งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น  

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการในการขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

โครงการแผนงาน
พัฒนาบุคลากร ครั้งที ่
1 เร่ือง เทคนิคการ
พัฒนาสื่อการสอน
ออนไลน์ในยุคดิจิตอล 

9 เม.ย 2565 วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
ร่วมกับ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

โครงการแผนงาน
พัฒนาบุคลากร ครั้งที ่
2 เรื่อง เทคนิคการ
สอนและการ
ประเมนิผลการเรียนรู้ 

14 มิ.ย 2565 วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
ร่วมกับ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

 โครงการอบรมและ
สนทนาธรรม 
“ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากบัการ
ดำรงชีวิตในช่วงโควิด 
(Covid-19)” 

9 พ.ค. 2565 มหาวิทยาลัย 
เวสเทิร์น + 
มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏพระนคร 

การพัฒนาการคิดและ
การทำงานด้วย
กระบวนการคิดเชิงบวก 

3 อาจารย์.ดร.สุภามาศ  
สนิทประชากร 

งานประชุมวิชาการ
และนำเสนอ

27-28 พ.ย
2565 

ส่วน
งานวิจัยฯ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

ผลงานวิจัยครั้งที่ 19 
เร่ือง การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลีย่นแปลงของโลก
เพ่ือสังคมที่ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น  

โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการยื่น
ขอกำหนดตำแหนง่ทาง
วิชาการ 

11 พ.ย 2564 มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น 

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการในการขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

โครงการจัดการ
ความรู้ เร่ือง การขอ
จดลิขสิทธิ์ผลงาน
วิชาการ 
 

11 ก.พ 2565 ส่วน
งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น 
ผ่านระบบ 
yealink 

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการในการขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

4 รศ.ดร.เอกพร  รักความสุข งานประชุมวิชาการ
และนำเสนอ
ผลงานวิจัยครัง้ที่ 19 
เร่ือง การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพ่ือสังคมที่ยั่งยืน 

27-28 พ.ย
2565 

ส่วน
งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น  

 

5 ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ ประชุมวิชาการและ
การนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ครัง้ที่ 20 เรื่อง “ปลูก
ถ่ายแนวคดิการวิจัย 
สู่การขับเคลือ่น
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน” 

25-26ม.ิย
2565 

ส่วน
งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น  

 

6 ผศ.ดร.พราวพิชชา เถลิงพล งานประชุมวิชาการ
และนำเสนอ
ผลงานวิจัยครั้งที่ 19 
เร่ือง การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพ่ือสังคมที่ยั่งยืน 

27-28 พ.ย
2565 

ส่วน
งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น  

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการในการขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

7 รศ.ดร.พภัสสรณ์ 
วรภัทร์ถิระกุล 

งานประชุมวิชาการ
และนำเสนอ
ผลงานวิจัยครั้งที่ 19 

27-28 พ.ย
2565 

ส่วน
งานวิจัยฯ 

การพัฒนาการเรียน
การสอน 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

เร่ือง การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลีย่นแปลงของโลก
เพ่ือสังคมที่ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น  

ประชุมวิชาการและ
การนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูก
ถ่ายแนวคดิการวิจัย 
สู่การขับเคลื่อน
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน” 

25-26มิ.ย
2565 

ส่วน
งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น  

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

การอบรมเชิงปฏบิัติการ
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ครั้งที่ 10  

9 เม.ย 2565 มหาวิทยาลัย 
เวสเทิร์น   

การพัฒนากระบวน 
การวิจัย 

8 ผศ.ดร.ภัครดา เกิดประทุม งานประชุมวิชาการ
และนำเสนอ
ผลงานวิจัยครัง้ที่ 19 
เร่ือง การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลีย่นแปลงของโลก
เพ่ือสงัคมที่ยั่งยืน 

27-28 พ.ย
2565 

ส่วน
งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น  

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

โครงการแผนงาน
พัฒนาบุคลากร ครั้งที ่
1 เร่ือง เทคนิคการ
พัฒนาสื่อการสอน
ออนไลน์ในยุคดิจิตอล 

9 เม.ย 2565 วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
ร่วมกับ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

โครงการแผนงาน
พัฒนาบุคลากร ครั้งที ่
2 เร่ือง เทคนิคการ
สอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

14 มิ.ย 2565 วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
ร่วมกับ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

ประชุมวิชาการและ
การนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลูก
ถ่ายแนวคดิการวิจัย 
สู่การขับเคลื่อน
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน” 

25-26มิ.ย
2565 

ส่วน
งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น  

การพัฒนาการเรียน
การสอน 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

 โครงการอบรมและ
สนทนาธรรม 
“ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากบัการ
ดำรงชีวิตในช่วงโควิด 
(Covid-19)” 
 

9 พ.ค. 2565 มหาวิทยาลัย 
เวสเทิร์น + 
มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏพระนคร 

การพัฒนาการคิดและ
การทำงานด้วย
กระบวนการคิดเชิงบวก 

9 รศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม ประชุมวิชาการและ
การนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาต ิ
ครั้งที่ 20 เรื่อง “ปลกู
ถ่ายแนวคดิการวิจัย 
สู่การขับเคลื่อน
นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืน” 

25-26มิ.ย
2565 

ส่วน
งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น  

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

งานประชุมวิชาการ
และนำเสนอ
ผลงานวิจัยครั้งที่ 19 
เร่ือง การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพ่ือสังคมที่ยั่งยืน 

27-28 พ.ย
2565 

ส่วน
งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น  

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

โครงการแผนงาน
พัฒนาบุคลากร ครั้งที ่
2 เร่ือง เทคนิคการ
สอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

14 มิ.ย 2565 วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
ร่วมกับ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

การอบรมเชิงปฏบิัติการ
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ครั้งที่ 10  

9 เม.ย 2565 มหาวิทยาลัย 
เวสเทิร์น   

การพัฒนากระบวน 
การวิจัย 

โครงการอบรมและ
สนทนาธรรม 
“ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากบัการ
ดำรงชีวิตในช่วงโควิด 
(Covid-19)” 

9 พ.ค. 2565 มหาวิทยาลัย 
เวสเทิร์น + 
มหาวิทยาลัย                
ราชภัฏพระนคร 

การพัฒนาการคิดและ
การทำงานด้วย
กระบวนการคิดเชิงบวก 

10 ผศ.ดร.วรินทรท์ิพย์ 
กำลังแพทย ์

โครงการประชุมเชงิ
ปฏิบัติการเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการยื่น
ขอกำหนดตำแหนง่ทาง
วิชาการ 

11 พ.ย 2564 มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น 

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการในการขอ
ตำแหน่งทาง
วิชาการ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

โครงการแผนงาน
พัฒนาบุคลากร ครัง้ที ่
2 เร่ือง เทคนิคการ
สอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

14 มิ.ย 2565 วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
ร่วมกับ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

11 ผศ.ดร.นพดล พันธุ์พานิช โครงการแผนงาน
พัฒนาบุคลากร ครั้งที ่
2 เร่ือง เทคนิคการ
สอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

14 มิ.ย 2565 วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
ร่วมกับ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

งานประชุมวิชาการ
และนำเสนอ
ผลงานวิจัยครั้งที่ 19 
เร่ือง การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพ่ือสังคมที่ยั่งยืน 

27-28 พ.ย
2565 

ส่วน
งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น  

 

12 รศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒ ิ งานประชุมวิชาการ
และนำเสนอ
ผลงานวิจัยครั้งที่ 19 
เรือ่ง การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพ่ือสังคมที่ยั่งยืน 

27-28 พ.ย
2565 

ส่วน
งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น  

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

13 รศ.ดร.จรัสพงศ์ คลังกรณ์ งานประชุมวิชาการ
และนำเสนอ
ผลงานวิจัยครัง้ที่ 19 
เร่ือง การบูรณาการ
งานวิจัย ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
เพ่ือสงัคมที่ยั่งยืน 

27-28 พ.ย
2565 

ส่วน
งานวิจัยฯ 
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น  

การพัฒนาการเรียน
การสอน 

สรุปผล 
 
 
 

จำนวนอาจารย์ประจำ 
ที่ได้รับการพัฒนา 13 คน 

 
 
 

จำนวนอาจารย์ประจำ 
รวม 13 คน 

 
 

 

 
10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนด้านวิชาการ  
(ถ้ามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ได้รับการพัฒนา 1 คน   คิดเป็นร้อยละ....100.. (ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี) 
2.  มีรายชื่อบุคลากรและข้อมูลการพัฒนาหัวข้อที่นำไปใช้สนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อที่นำไปใช้ใน 
ปฏิบัติงาน 

1 นางจิตาภา บัวอุไร การอบรมวิธีการใช้e-

office 

 สำนัก
อธิการบดี 

หน่วยงานที่สนับสนุน
และประสานกับ
อาจารย์ของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกหลักสูตร 

โครงการอบรมและสนทนา
ธรรม “ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากบัการ
ดำรงชีวิตในช่วงโควิด 
(Covid-19)” 

9 พ.ค. 2565 มหาวิทยาลัย 
เวสเทิร์น + 
มหาวิทยาลยั                
ราชภัฏพระ
นคร 

การพัฒนาการคิดและการ
ทำงานด้วยกระบวนการคิด
เชิงบวก 

โครงการแผนงานพัฒนา
บุคลากร ครัง้ที่ 1 เร่ือง 
เทคนิคการพัฒนาสื่อการ
สอนออนไลน์ในยุคดิจิตอล 

9 เม.ย 
2565 

วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
ร่วมกับ
วิทยาศาสต
ร์สุขภาพ 

หน่วยงานที่สนับสนุน
และประสานกับ
อาจารย์ของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกหลักสูตร 

โครงการแผนงานพัฒนา
บุคลากร ครั้งที่ 2 เร่ือง 
เทคนิคการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

14 มิ.ย 
2565 

วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
ร่วมกับ
วิทยาศาสต
ร์สุขภาพ 

หน่วยงานที่สนับสนุน
และประสานกับ
อาจารย์ของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกหลักสูตร 

2 
 
 

น.ส สุดารัตน์ โสระ
ชาต ิ

การอบรมวิธีการใช้e-

office 

 สำนัก
อธิการบดี 

หน่วยงานที่สนับสนุน
และประสานกับ
อาจารย์ของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกหลักสูตร 

โครงการแผนงานพัฒนา
บุคลากร ครั้งที่ 1 เร่ือง 
เทคนิคการพัฒนาสื่อการ
สอนออนไลน์ในยุคดิจิตอล 

9 เม.ย 
2565 

วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
ร่วมกับ
วิทยาศาสต
ร์สขุภาพ 

หน่วยงานที่สนับสนุน
และประสานกับ
อาจารย์ของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกหลักสูตร 

โครงการแผนงานพัฒนา
บุคลากร ครั้งที่ 2 เร่ือง 
เทคนิคการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

14 มิ.ย 
2565 

วิทยาลัยสห
วิทยาการ 
ร่วมกับ
วิทยาศาสต
ร์สขุภาพ 

หน่วยงานที่สนับสนุน
และประสานกับ
อาจารย์ของบัณฑิต
วิทยาลัยทุกหลักสูตร 

 
 

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

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ด้รับ 

การพัฒนา 2 คน 

จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 
2 คน 

 
 

 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
การประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร จำนวน 21 คน มี

ผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 76.19 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  มี
คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.48 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 76.19 16 4.48 ดี 
2 ด้านความรู ้ 69.60 16 4.35 ดี 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 72.00 16 4.50 ดี 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
71.60 16 4.48 

ดี 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

73.20 16 4.58 
ดี 

1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 71.60 16 4.48 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 72.37 16 4.52 ดี 

  

√ - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตวับ่งชี้ข้ 12 
(5.4.12)   

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
                                                                          ปีการศึกษา 2564 

51 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 
ไปตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

 
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2563) ทั้งสิ้นจำนวน 13

คน มีผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92  ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร  
มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.73 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 
ผลสำรวจ 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมนิ 

1 ด้านคุณธรรม  จรยิธรรม 47.80 10 4.78 ดีมก 
2 ด้านความรู ้ 47.00 10 4.70 ดีมก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 46.90 10 4.69 ดีมก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
48.50 

10 
4.85 

ดีมก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

45.50 
10 

4.55 
ดีมก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ(ตามที่องค์กร
วิชาชีพกำหนด) 

47.80 
10 

4.78 
ดีมก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 47.25 10 4.73 ดีมก 
 

 - ตารางที่ 1.1-12 
- แบบฟอร์ม 
ตัวบ่งชีข้้อ12 
(5.4.12)   

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 
จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนนิการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-12 12 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-12 100 
จำนวนตัวบ่งชี้ทีไ่ม่ประเมินในปีนี้ - 

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนีท้ี่ดำเนินการผ่าน 12 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
                                                                          ปีการศึกษา 2564 

52 

 

หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติต่อด้านสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
    1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.25 4.28 4.32 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/
หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

4 4.05 4.10 

     1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ตอ้งการ และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

4 4.02 4.10 

    1.4  มีการดแูล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอยู่
ตลอดเวลา 

4.25 4.26 4.32 

   1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 4 4.03 4.09 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 4 4.10 4.19 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 4.25 4.28 4.32 
   1.8 การบรกิารด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะใหกั้บนิสิต 4.2 4.25 4.34 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.25 4.30 4.44 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  4 4.09 4.23 

รวมผลการประเมิน 4.12 4.17 4.25 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/ ฯลฯ  ปี
การศึกษา 2564 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้ฉพาะระดบับณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสตูรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

5 5 5 

    6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 4.5 4.52 4.60 

    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.22 4.25 4.33 

    6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 5 5 5 

    6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 5 5 5 

    6.1.6 การจัดสิง่อำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย 4.28 4.30 4.39 

    6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และทันสมัย 4 4.10 4.16 

    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานร่วมกัน 5 5 5 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.05 4.08 4.15 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมีประสทิธิภาพ อาจารย์และนิสิตสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

0 0 0 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งขอ้มูลสารสนเทศเพื่อ
การสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตร ีเช่น ฐานสืบค้นงานวิจัย
ระดับนานาชาติ เป็นต้น 

4 4.08 4.18 

    6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพื่อทำวิจัย 0 0 0 

    6.1.13 มีห้องทำงานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย 4.40 4.42 4.54 

    6.1.14 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 4 4.05 4.20 
รวมผลการประเมิน 4.15 4.48 4.55 
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รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตร 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557  
- 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558  
- 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559  
- 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1.ผศ.ดร.จรสัพงศ์ คลังกรณ์ 
2.ดร.พราวพิชชา (รัตนา) เถลิงพล 
3.ดร.ตรเีนตร ตันตระกูล 
4.ผศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกลุ 
5.รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล 
6.ผศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม 
7.ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย ์
8.ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิต 
9.ดร.นพดล พันธ์พานิช 
10.ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒ ิ

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1.ผศ.ดร.จรสัพงศ์ คลังกรณ์ 
2.ดร.พราวพิชชา (รัตนา) เถลิงพล 
3.ดร.ตรเีนตร ตันตระกูล 
4.ผศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกลุ 
5.รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล 
6.ผศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม 
7.ดร.วรินทร์ทิพย์ กำลังแพทย ์
8.ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิต 
9.ดร.นพดล พันธ์พานิช 
10.ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒ ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
1.ผศ.ดร.จรสัพงศ์ คลังกรณ์ 
2.ผศ.ดร.พราวพิชชา (รัตนา) เถลงิพล 
3.ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกลู 
4.รศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกลุ 
5.ผศ.ดร.ภัครดา เกิดประทุม 
6.รศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม 
7.ผศ.ดร.วรินทรท์ิพย์ กำลงัแพทย ์
8.ผศ.ดร.เอกภัทร มานิตขจรกิต 
9.ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒ ิ
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อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 
1.ผศ.ดร.จรสัพงศ์ คลังกรณ์ 
2.ผศ.ดร.พราวพิชชา (รัตนา) เถลงิพล 
3.ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกลู 
4.รศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกลุ 
5.ผศ.ดร.ภัครดา เกิดประทุม 
6.รศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม 
7.ผศ.ดร.วรินทรท์ิพย์ กำลงัแพทย ์
8.ผศ.ดร.นพดล พันธ์ุพานิช 

          9.ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิรพิรวุฒ ิ
         10.ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 
         11.อาจารย์ ดร.อุดม สมบรูณ์ผล 
           12.อาจารย์.ดร.สุภามาศ สนิทประชากร 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 
1.ผศ.ดร.จรสัพงศ์ คลังกรณ์ 
2.ผศ.ดร.พราวพิชชา (รัตนา) เถลงิพล 
3.ผศ.ดร.ตรีเนตร ตันตระกลู 
4.รศ.ดร.พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกลุ 
5.ผศ.ดร.ภัครดา เกิดประทุม 
6.รศ.ดร.สืบพงศ์ สุขสม 
7.ผศ.ดร.วรินทรท์ิพย์ กำลงัแพทย ์
8.ผศ.ดร.นพดล พันธ์ุพานิช 

          9.ผศ.ดร.ณัฐวัฒน์ สิรพิรวุฒ ิ
         10.ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ 
         11.อาจารย์ ดร.อุดม สมบรูณ์ผล 
          12.อาจารย์.ดร.สุภามาศ สนิทประชากร 

                                                        13.รศ.ดร.เอกพร  รักความสุข 
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หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปีการศึกษา 2561-2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2561 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ N/A N/A N/A 4.73 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

N/A N/A 3.08 2.80 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต N/A N/A 1.54 3.76 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

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

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4 4 3 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
5+3.33+4.4

4+5/4 
=4.44 

5+5+5+0/
4=3.75 

5+1.67+5+
0/4=2.92 

5+1.67+5+5/4 
=4.17 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 3.33 5 1.67 1.67 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร 4.44 5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

5 0 0 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.14 3.92 3.64 3.72 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

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

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

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.86 3.89 3.58 3.67 
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* หมายเหตุ * เริ่มประเมินปีแรกในปีการศึกษา 2560 


