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คำนำ 
 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      
 
 
 

 
              คณะกรรมการผูป้ระเมินคุณภาพภายใน 
  1) ดร.นิพฐิพนธ์ สนิทเหลือ   (ประธานกรรมการ) 
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   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ     (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 3 

 

สารบัญ 
  หน้า 

คำนำ   
สารบญั   
บทสรุปผูบ้ริหาร 4 
ส่วนท่ี 1    ข้อมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
ส่วนท่ี 2    ผลการประเมินคณุภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง/แนวทางเสรมิจุดแข็ง, จุดที่ควรพฒันา/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 6 

ส่วนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
 - ข้อมูลสถิติพื้นฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 14 
 - รายช่ืออาจารย์ประจำหลกัสูตรประจำปีการศึกษา 2557-2564 58 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2561-2564 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 4 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลท่ัวไป 

 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นหลักสูตร
หนึ ่งซึ ่งดำเนินการ  ณ วิทยาเขตวัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับ
ปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน
ระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับการรับรองจากสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2551 และมีจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 
19 คน จำแนก ดังนี ้ มี วุฒิปริญญาเอก 19 คน ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน และดำรงตำแหน่งผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์ 6 คน ทั้งน้ีหลักสูตรมีนิสิตจำนวน 105 คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 42 คน  

ปณิธาน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  มีความมุ่งม่ันในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นงานวิจัย ส่งเสริมคุณธรรม และความเป็นผู้นำ โดยสร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะ
พัฒนาบุคคลให้เป็นมหาบัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และ
มนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน 

วิสัยทัศน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นแหล่งการเรียนรู้
ที่ชัดเจนและส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ สนองตอบความต้องการด้านวิชาการแก่สังคม สร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการ
ทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกว้างไกลก้าวล้ำนำยุคควบคู่คุณธรรมร่วมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า 

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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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา 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 ≥3.51 576.05/20=4.80 4.80 4.80 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและ
ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับ การ
ตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 20 7.20/24x100=30 
30/40x5=4.53 4.53 4.53 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.66 4.66 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

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

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ≥3.51 5+4.17+5/3=4.72 4.72 4.72 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 

3/3x100=100 
100/60x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 60 

2/3x100=6.66 
6.66/80x5=4.17 4.17 4.17 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสูตร ร้อยละ 20 

1.6/3x100=53.33 
53.33/40x5=5 5 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวน
อาจารย์ประจำหลักสูตร 

    

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 4 4 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.24 4.24 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  
(มี 4 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร    3 4 4 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 3 4 4 4 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4 ร้อยละ 100 5 5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (มี 1 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 3 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 4.16 4.16 
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หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา (ประสงค์ใบประกอบวิชาชีพ)  ปีการศึกษา2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการกำกับติดตามการตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ปัจจุบันของ ก.พ.อ. อย่างต่อเนื่อง 
 
องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหบ้ัณฑิตมผีลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทีห่ลากหลายทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ 
 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
จุดเด่น 
          1. หลักสูตรมีการวางแผนประชาสมัพันธ์เชิงรุกทีห่ลากหลายช่องทางเพื่อให้ได้จำนวนนิสิตตามทีก่ำหนดใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางในการปรับปรุง 

1. หลักสูตรควรมีการจัดกจิกรรม/โครงการเพิ่มข้ึน โดยเป็นกิจกรรมพัฒนาให้นิสิตมีศกัยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถงึการผลิตและเผยแพร่ความรูจ้ากการวิจัยของนสิิต และรายงานความเช่ือมโยงของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
เกิดจากกระบวนการที่จัดให้แก่นิสิตโดยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพหรือผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนิสิตอย่างชัดเจน 

2. หลักสูตรควรมีการดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิดเพื่อลดปัญหาการลาออก และจัดทำแผนการสงเสริม และ
พัฒนานักศึกษาใหส้ำเร็จตามระยะเวลาของหลักสูตร 
 
องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีการผลกัดันพัฒนาอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และประจำหลักสูตรเข้าสู่ตำแหนง่ทาง
วิชาการในระดับทีสู่งข้ึน   
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ส่งเสรมิอาจารย์ประจำให้ผลงานวิจัยตีพิมพเ์ผยแพร่มีค่าระดับคะแนนสงูข้ึนทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ    
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผู้เรียน 
จุดเด่น 

1. เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ เปิดกว้าง สำหรบัผูท้ี่ประกอบอาชีพต่าง ๆ ลักษณะของหลักสูตรมีความ 
หลากหลาย ทันสมัย และมีความเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย รวมทัง้สอดคล้องกับแนวทางในการ 
พัฒนาในยุคปัจจุบัน 

2. หลักสูตรได้ประชุมทบทวนระบบและกลไก กระบวนการ และกำหนดเป้าหมายผลลัพธ์ของการบูรณา
การการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่นให้ครอบคลุมทุกพันธกิจให้ชัดเจน และขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่าง
เป็นระบบ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดทำแผนติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ เพือ่ควบคุมและกำกบัให้นกัศึกษาสามารถสำเรจ็
การศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานที่หลากหลายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
3. หลักสูตรควรนําผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมาพัฒนาปรับปรุงในการบริหารหลักสูตรเพื่อส่งผลต่อ

คุณภาพบัณฑิตโดยหลักสูตรควรดําเนินการสํารวจด้วยตนเองโดยการสร้างเครื ่องมือวัดความพึงพอใจของ             
ผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรควรคํานึงถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกําหนดไว้ 
ใน มคอ. 2 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีแนวทางการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนเพื่อใหเ้หมาะสม 

ตามสถานการณ์ปัจจุบันทีม่ีการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตรมีการจัดหาโปรแกรมทางสถิติมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพให้

นักศึกษาและอาจารย์มปีระสบการณ์การใช้โปรแกรม เพื่อวิเคราะห์งานวิจัยมากข้ึน 
2. หลักสูตรควรดำเนินการ จัดหา ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการสบืค้นข้อมูล  
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
ระดับหลักสูตร มี 6 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน 

(มี 1 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

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

2 บัณฑิต 
(มี 2 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรอืประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ปี (ปริญญาโท, 
ป.เอก) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ำเรจ็การศึกษาใน
ระดับปรญิญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

3 นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบง่ช้ี) 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนกัศึกษา 
ตังบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 

4 อาจารย ์
(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 

     - ศษิย์ปัจจุบันและศษิย์เก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ข้อมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
 
ข้อมูลนิสิต 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) 
 ในแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2559 28 28 18 12 7 2 
2560   30 32 8 3 0 
2561     41 37 17 6 
2562       71 69 22 
2563         88 87 
2564           85 
รวม 28 58 91 128 184 202 

 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี 
การศึกษา 

จำนวน
รับเข้า 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิต
ท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ียังไม่สำเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ
อัตราการ

คงอยู่ 
2561 2562 2563 2564 

2559 28 10 16 4 0 30 2 93.75 6.25 
2560 30 1 24 1 0 26 0 86.67 0.00 
2561 41   2 15 4 21 6 51.22 14.63 
2562 71     - 19 19 22 26.76 30.99 
2563 88     - 1 1 87 1.14 98.86 
2564 85       0 0 85 0.00 100.00 
รวม 343 11 42 20 24 97 202 28.28 58.89 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการต่อคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2564 คุณภาพของบัณฑิต รุ่นจบปีการศึกษา 2563 

ลำดับท่ี ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลรวมค่า
คะแนน 

จำนวนคนท่ี
ตอบ 

ค่าเฉลี่ย 

1 (1)ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 93.50 20 4.68 
(2)ดา้นความรู ้ 97.25 20 4.86 
(3)ดา้นทักษะทางปัญญา 93.15 20 4.66 
(4)ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 96.35 20 4.82 
(5)ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 96.00 20 4.80 
(6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ตามที่องค์กรวิชาชีพกำหนด) 99.80 20 4.99 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 576.05 20 4.80 

2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 20 
3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต(ิคน) 20 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(ร้อยละ) (อย่างน้อยร้อยละ 20) 96 

  
การเผยแพร่ผลงานของนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก จำนวน ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ 

1. บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10 24 2.40 ตารางที่ 2.2-1 
2. บทความฉบับสมบูรณ์ท ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 24 4.80 ตารางที่ 2.2-2 

3.1บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  

0.40 - - ตารางที่ 2.2-3 

3.2 บทความฉบับสมบูรณ์ที่ต ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไม่อยู ่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าดว้ย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

พ.ศ.2556แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป 

0.40 - - ตารางที่ 2.2-3 

3.3 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - ตารางที่ 2.2-3 
4.บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 2 0.60 - - ตารางที่ 2.2-4 
5.1บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาตทิี่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่
สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

0.80 - - ตารางที่ 2.2-5 

5.2 บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 0.80 - - ตารางที่ 2.2-5 
6.1 บทความที่ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - ตารางที่ 2.2-6 

6.2 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - ตารางที่ 2.2-6 
7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
0.20 - - ตารางที่ 2.2-7 
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ประเภทการตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก จำนวน ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก 

หลักฐาน/ตาราง
ประกอบ 

8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 - - ตารางที่ 2.2-7 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60 - - ตารางที่ 2.2-7 
10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 - - ตารางที่ 2.2-7 
11. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - ตารางที่ 2.2-7 
12. ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 7.20  
13. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 24  
14. ร ้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ต ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู ้สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

30  

15. แปลงค่าคะแนนที่ได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้เท่ากับ 3.75  

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของนิสิตท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ของนิสิตระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 

ท่ี ช่ือผู้วิจัย แผนการศึกษา ช่ือผลงานวิจัย/บทความวิชาการ แหล่งท่ีเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีท่ีตีพิมพ์ ว/ด/ป ค่าน้ำหนัก 
1 รหัสนสิิต 6353010011  

นางสาวเฉลิมขวัญ กุศลสุข 
ข การจัดการเรยีนการสอนออนไลน์

ในช่วงสถานการณ์โควิดของ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน). หน้า 40-48 

วันเสาร์ที่ 25 และ วนั
อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 
พ.ศ.2565 

0.20 

2 รหัสนสิิต 6353010011  
นางสาวเฉลิมขวัญ กุศลสุข 

ข การจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ใน
ยุค COVID-19 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน). หน้า 38-50 

วันเสาร์ที่ 25 และ วนั
อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 
พ.ศ.2565 

0.10 

3 รหัสนสิิต 6353010015  
นางสาวดวงแข พลายละหาร 

ข แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ของสถานศึกษากลุ่ม
โรงเรียนนเรศวร อําเภอดอนเจดีย์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 60-70 

วันเสาร์ที่ 25 และ วนั
อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 
พ.ศ.2565 

0.20 

4 รหัสนสิิต 6353010015  
นางสาวดวงแข พลายละหาร 

ข การประยุกต์ใช้จัดการเรยีนการสอน
แบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์
แพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 57-66 

วันเสาร์ที่ 25 และ วนั
อาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 
พ.ศ.2565 

0.10 

5 รหัสนสิิต 6353010064  
นางสาวพรทพิย์ ปาม ี

ข การบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 6 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

วันเสาร์ที่ 25 และ วนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 
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อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 83-93 

6 รหัสนสิิต 6353010064  
นางสาวพรทพิย์ ปาม ี

ข การบร ิ ห าร งานว ิ ช าการ ข อ ง
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 67-77 

วันเสาร์ที่ 25 และ วนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

7 รหัสนสิิต 6353010069  
นางสาวพิราวรรณ ปามาละ 

ก การศึกษาสภาพการบริหารการ
จัดการแหล่งเรยีนรู้ของกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนา คณุภาพการศึกษา
ท่าผาเทพพนม อําเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม ่

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 132-141 

วันเสาร์ที่ 25 และ วนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

8 รหัสนสิิต 6353010069 
นางสาวพิราวรรณ ปามาละ 

ก การศึกษาสภาพการจัดแหล่งเรยีนรู้
ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ท่าผาเทพพนม อําเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 6 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 107-116 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

9 รหัสนสิิต 6353010008  
นางสาวมนรวี ศรีตุลาการ 

ก ความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผูน้ํายคุ
ดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปัตตานี 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 177-190 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

10 รหัสนสิิต 6353010008 
นางสาวมนรวี ศรีตุลาการ 

ก ภาวะผู้นํายุคดิจิทัลกับการบริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 142-155 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

11 รหัสนสิิต 6253010059 
นางสาววรรณวิสาข์ ศักด์ิ
พิมล 

ก การศึกษาสภาพปญัหาและแนว
ทางการบริหารงานวิชาการด้านการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของ
สถานศึกษาเครือข่ายเมือง 1 ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 211-225 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

12 รหัสนสิิต 6253010059 
นางสาววรรณวิสาข์ ศักด์ิ
พิมล 

ก การศึกษาสภาพปญัหาและแนว
ทางการบริหารงานวิชาการด้านการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 
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ในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของ
สถานศึกษาเครือข่ายเมือง 1 ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน

มิถุนายน).หน้า 173-188 
13 รหัสนิสิต 6353010024  

นายวุฒิชัย ไพบูลยเ์จริญลาภ 
ก ความสัมพันธ์ของการดําเนนิงาน

ป้องกันปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาเขตพื้นทีพ่ิเศษอําเภอ
ธาตุพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 1 จังหวัดนครพนม 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 260-270 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

14 รหัสนิสิต 6353010024  
นายวุฒิชัย ไพบูลยเ์จริญลาภ 

ก การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง
สร้างสรรค์เพ่ือป้องกันปัญหา
ยาเสพติดในยุคดิจิทัล 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน

มิถุนายน).หน้า 223-233 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

15 รหัสนสิิต 6153010041 
นางสาวสุปราณี พนาสุขสนัต์ 

ข การบริหารงานบุคลากรของ
โรง เร ี ยนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาในอําเภอสังขละ
บุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน

มิถุนายน).หน้า 317-328 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

16 รหัสนสิิต 6153010041 
นางสาวสุปราณี พนาสุขสนัต์ 

ข ทิศทางการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพของ
บุคลากรของภาครัฐ 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 275-282 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

17 รหัสนสิิต 6353010039 
นางสาววิภาวดี สีบัว 

ข ภาวะผู้นําดิจิทัลการ
บริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 238-248 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

18 รหัสนสิิต 6353010039 
นางสาววิภาวดี สีบัว 

ข ภาวะผู้นําดิจิทัลในการ
บริหารงาน 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 200-210 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2564 19 

 

19 รหัสนสิิต 6253010066 
นางสาววรันลักษณ์ ภู่พึ่ง 

ข การบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 226-237 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

20 รหัสนสิิต 6253010066 
นางสาววรันลักษณ์ ภู่พึ่ง 

ข การบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลในศตวรรษที่ 21 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 189-199 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

21 รหัสนสิิต 6353010002 
นายพานเุกียรติ ยอดคำ 

ก คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในยคุไทย
แลนด์ 4.0 ของอาชีวศึกษาจังหวัด
สุพรรณบรุี สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 105-118 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

22 รหัสนสิิต 6353010002 
นายพานเุกียรติ ยอดคำ 

ก อาชีวศึกษาไทยกับการพัฒนา

ทักษะในยุค Thailand 4.0 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 88-98 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

23 รหัสนสิิต 6353010096 
นางสาวพิมลรตา สุริยวงศ ์

ข การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใน
สถานการณ์วิกฤติโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา COVID-19 ของโรงเรียน
นานาชาติในจังหวัดเชียงใหม ่

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 119-131 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

24 รหัสนสิิต 6353010096 
นางสาวพิมลรตา สุริยวงศ ์

ข ยูนิฟอร์ม จําเป นหรือไม่  : เคส
ศึกษาโรงเรียนนานาชาติในจังหวัด
เชียงใหม่  

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน

มิถุนายน).หน้า 99-106 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

25 รหัสนสิิต 6453010001 
นางสาวแพรวตะวัน ธีระอนนัท์
วด ี

ข แนวทางพัฒนาความเข้มแข็งของ
โรงเรียนขนาดเล็กยุบรวมในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต 1 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 
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อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 155-167 

26 รหัสนสิิต 6453010001 
นางสาวแพรวตะวัน ธีระอนนัท์
วด ี

ข คุณลักษณะด้านภาวะผู้นําของครู
กับการส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ภายใต้ข้อจํากัดของโรงเรียนขนาด
เล็ก 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 126-135 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

27 รหัสนสิิต 6353010005 
นางสาวเพ็ญจันทร์ มีนะจรัส 

ข การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัดจันทบรุ ี

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 142-154 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

28 รหัสนสิิต 6353010005 
นางสาวเพ็ญจันทร์ มีนะจรัส 

ข การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 117-125 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

29 รหัสนสิิต 6453010012  
นายภาณพุงศ์ ทาจ๋อย 

ก การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
สนับสนนุด้านวิชาการในช่วง
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 168-176 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

30 รหัสนสิิต 6453010012  
นายภาณพุงศ์ ทาจ๋อย 

ก การสร้างความเชื่อมัน่ของ
ผู้ปกครองในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนภายใต้
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 136-141 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

31 รหัสนสิิต 6453010002  
นายมังกร นภาทอง 

ก การบริหารโครงการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของโรงเรยีนชมุชน
บ้านเมืองปอน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 1 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 191-201 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

32 รหัสนสิิต 6453010002  
นายมังกร นภาทอง 

ก การศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม
ชุมชน 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 
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แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 156-164 

33 รหัสนสิิต 6353010017  
นายวีรชาติ วรรณมณ ี

ก ภาวะผู้นําเชิงสถานการณ์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่สูง 
กลุ่มโรงเรียนขนุยวม-แมเ่งา สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮ่่องสอน เขต 1 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 249-259 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

34 รหัสนสิิต 6353010017  
นายวีรชาติ วรรณมณ ี

ก การจัดการเรยีนการสอนแบบ
ออนไลน์ในยุคฐานวิถชีีวิตใหม ่

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 211-222 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

35 รหัสนสิิต 6353010009 
นางสาวศรณัยร์ัชต์ มี
สมบูรณ ์

ก ความสัมพันธร์ะหว่างแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาแบบปกติใหม่
และประสิทธิผลในการบรหิาร
สถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหาร
และครู ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาปัตตาน ี

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 271-283 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

36 รหัสนสิิต 6353010009 
นางสาวศรณัยร์ัชต์ มี
สมบูรณ ์

ก รูปแบบการพัฒนาการบรหิาร
การศึกษาแบบปกติใหม ่

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 234-240 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

37 รหัสนสิิต 6353010089  
นายศภุชาติ ขมหวาน 

ข การศึกษานโยบายและจุดเน้นของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั ้นพื ้นฐานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 : กรณีศึกษา
โรงเรียนวัดดอนจ่ัน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่เขต 1 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน

มิถุนายน).หน้า 284-294 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

38 รหัสนสิิต 6353010089  
นายศภุชาติ ขมหวาน 

ข การจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสําหรับผูเ้รียนที่มคีวาม
หลากหลายทางชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรม 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 241-253 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

39 รหัสนสิิต 6353010032 
นายสมยศ เรือนคำมลู 

ก การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการ
บริหารจัดการเรยีนรู้ สําหรับเด็ก
พิเศษของโรงเรียนวัดช่างเคีย่น 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 1 

อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 295-305 

40 รหัสนสิิต 6353010032 
นายสมยศ เรือนคำมลู 

ก การเรยีนการสอนในยคุฐานวิถีชีวิต
ใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID – 19) 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 254-264 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

41 รหัสนสิิต 6353010022 
นางสาวสุทัตตา กุลธราดล 

ข ภาวะผู้นําการบริหารตามวถิีใหม่
ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเหน็ของครูผู้สอน สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบรุี เขต 3 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 306-316 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

42 รหัสนสิิต 6353010022 
นางสาวสุทัตตา กุลธราดล 

ข ภาวะผู้นําการบริหารงานตามวิถี
ใหม่ 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 265-274 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

43 รหัสนสิิต 6453010003 
นางเสาวนยี์ นภาทอง 

ข ประเมินโครงการส่งเสริมทักษะ
วิชาชีพตามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้าน
แม่อูคอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 1 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 329-340 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

44 รหัสนสิิต 6453010003 
นางเสาวนยี์ นภาทอง 

ข การบูรณาการการจัดการศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 283-292 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 

45 รหัสนสิิต 6353010088  
นายอภินนัท์ อุทัยแสนปรีดา 

ก ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาใน
การบริหารสถานศึกษาหลัง
สถานการณโ์ควิด-19 ของกลุ่ม
โรงเรียนปายมัชฌิมา สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮ่่องสอน เขต 1 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 341-350 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

46 รหัสนสิิต 6353010088  
นายอภินนัท์ อุทัยแสนปรีดา 

ก การบริหารสถานศึกษาบนฐานวิถี
ชีวิตใหม่ 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.10 
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ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 292-301 

47 รหัสนสิิต 6353010025 
นางสาวอังคณา ปานธรรม 

ข ภาวะผู้นําการบริหารงานวิชาการ
วิถีใหม่ของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครผูู้สอน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบรุี เขต 3 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า 351-361 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

0.20 

48 รหัสนสิิต 6353010025 
นางสาวอังคณา ปานธรรม 

ข ภาวะผู้นําการบริหารงานวิชาการ
ตามวิถีใหม่ 

ใน การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 20 เรื่อง 
“ปลูกถ่ายแนวคิดการวิจัยสู่การ
ขับเคลือ่นนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างย่ังยืน” ณ อาคารคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ 
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี. (เดือน
มิถุนายน).หน้า หน้า 302-311 

วันเสาร์ที่ 25 และวนั
อาทิตย์ที่ 26 
มิถุนายน พ.ศ.2565 

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

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.1 การรบันิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนสิิตคำนึงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจำที่มอียู่ ควบคุม
อัตราส่วนอาจารย์ต่อนสิิตใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์

4.20 4.25 4.26 

3.1.1.2 เกณฑ์การรับนสิิตทีป่ระกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสม
กับหลักสูตรที่เปิดสอนและสอดคล้องกับระดบัของหลักสูตร ประเภท
หลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลพัธ์การเรียนรูท้ี่
กำหนดในหลักสูตร เช่น GPA ความรู้พื้นฐานในสาขาภาษาต่างประเทศ 
คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ 

4.30 4.35 4.36 

3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนสิิต กระบวนการรับนสิิต และเครื่องมือ
หรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได้ โปร่งใส เปิดเผย 
และเป็นธรรมกับนสิิตทีส่มัครเข้าเรียน 

4.26 4.30 4.32 

3.1.1.4 นิสิตที่รบัเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียน
จนสำเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาทีห่ลักสูตร มีคุณสมบัติข้ันต้นทั้งความรู้
พื้นฐานหรอืประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝเ่รียน มี
ความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.15 4.20 4.22 

3.1.1.5 กระบวนการคัดเลอืกระดับบัณฑิตศึกษา/หลกัสูตทีม่ีสภาวิชาชีพ/
หลักสูตรทั่วไป มีความเข้มงวดเพื่อให้ได้นิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (พจิารณาจากอัตราส่วนนิสิตทีร่ับเข้าต่อผูส้มัคร) 

4.26 4.30 4.31 

3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรบัเข้าของผูส้มัครในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาให้สงูกว่าคุณสมบัติของการรบัเข้าศึกษาในหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา ต่างประเทศ และคุณสมบัติ
พื้นฐานที่นำไปสูก่ารพฒันาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.16 4.20 4.22 

รวมผลการประเมิน 3.1.1(อาจารย์) 4.22 4.27 4.28 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการรับนิสิต ปีการศึกษา 2564 
รายการประเมิน ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
3.1.1.1 การกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพ
ความพร้อมของอาจารย์ประจำท่ีมีอยู่ ควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

4.20 4.25 4.28 

3.1.1.2 เกณฑ์การรับนิสิตท่ีประกาศรับสะท้อนคุณภาพของนิสิตท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรท่ีเปิด
สอนและสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศน์ของสถาบันและ
หล ักส ูตร ผลล ัพธ ์การเร ียนรู ้ที ่กำหนดในหลักส ูตร เช ่น GPA ความรู ้พ ื ้นฐานในสาขา
ภาษาต่างประเทศ คุณสมบัติเฉพาะอื่น ฯลฯ 

4.30 4.35 4.38 

3.1.1.3 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเคร่ืองมือหรือข้อมูลท่ีใช้ในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตท่ีสมัครเข้าเรียน 

4.26 4.30 4.32 

3.1.1.4 นิสิตท่ีรับเข้าเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาท่ีหลักสูตร มีคุณสมบัติข้ันต้นท้ังความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ท่ีจำเป็นต่อการ
เรียนในหลักสูตร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.15 4.20 4.21 

3.1.1.5 กระบวนการคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา/ หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ/หลักสูตรทั่วไป มี
ความเข้มงวดเพ่ือให้ได้นิสิตท่ีมีศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (พิจารณาจากอัตราส่วนนิสิตท่ี
รับเข้าต่อผู้สมัคร) 

4.26 4.30 4.32 

3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าของผู้สมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สูงกว่า
คุณสมบัติของการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถด้านภาษา 
ต่างประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานท่ีนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.16 4.20 4.22 

รวมผลการประเมิน3.1.1(นิสิต) 4.22 4.27 4.29 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเข้าศึกษา
แบบมีเงื่อนไข นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รับการพัฒนาจนมีคุณสมบัติครบผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ำ เพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.26 4.30 4.32 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให้ความรู้
ก่อนเข้าศึกษา 

4.25 4.30 4.34 

3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมี 

4.26 4.35 4.36 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และให้คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน โครงสร้าง
รายวิชาเรียนแก่นิสิตทุกคน 

4.24 4.25 4.26 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และให้คำปรึกษาชี้แนะ ในเร่ืองต่างๆ ในการเรียน 4.26 4.30 4.32 

3.1.2.6 หลกัสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพือ่จัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมให้นิสิต ได้อย่างเหมาะสม 4.29 4.30 4.35 
รวมผลการประเมิน 3.1.2(อาจารย์) 4.26 4.30 4.33 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ปีการศึกษา 2564  
รายการประเมิน ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคณุสมบัติไมค่รบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา้ศึกษาแบบมีเง่ือนไข 
นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมทางการเรียนหรือได้รบัการพัฒนาจนมคีุณสมบัติครบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถ
เรยีนในหลักสูตรได้จนสำเร็จการศึกษา 

4.26 4.30 4.35 

3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนเิทศนิสิตการอบรมใหค้วามรู้ก่อนเข้าศึกษา 4.25 4.30 4.34 
3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มคีู่มือการปฐมนเิทศ พร้อมกับชี้แจงกฎระเบยีบ ข้อบังคบัของมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนมี 

4.26 4.35 4.38 

3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหค้ำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบยีนเรยีน โครงสร้างรายวชิาเรียนแก่
นิสิตทุกคน 

4.24 4.25 4.26 

3.1.2.5 มีการแนะนำการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหค้ำปรึกษาชี้แนะ ในเรื่องต่างๆ ในการเรียน 4.26 4.30 4.35 

3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมใหน้ิสิต ได้อยา่งเหมาะสม 4.29 4.30 4.33 
รวมผลการประเมิน 3.1.2(นิสิต) 4.26 4.30 4.34 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 ด้านการรับนิสิต 

รายด้าน ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.1.1 การรับนิสิต 
(IQA 3.1 ความคดิเห็นต่อกระบวนการรับนิสิต) 

4.22 4.22 4.27 4.27 4.28 4.29 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
(IQA 3.1. ความคดิเห็นต่อกระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา) 

4.26 4.26 4.30 4.30 4.33 4.34 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.1 4.24 4.24 4.29 4.29 4.31 4.32 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง กระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษาที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ความคิดเห็นต่อกระบวนการรับ
นิสิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่อง  ความคิดเห็นต่อ
กระบวนการรับนิสิตและนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื ่อง กระบวนการรับนิสิตโดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังนี้ 

1. วางแผนและดำเนินการคัดกรองเพื่อจัดกลุ่ม 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3. แนะนำวิธีเรียน-การสอน 
4. ผลลัพธ์ที่ได้จากการคัดกรอง 
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ตัวบ่งชี้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ปี 2564 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโท (IQA 3.2 การควบคุม 
การดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ 

4.55 4.60 4.62 

1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีความรู้ ความสามารถ ในการแนะนำการทำ
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

4.45 4.50 4.54 

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 4.75 4.80 4.82 
1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.34 4.40 4.42 

1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและ
ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.29 4.30 4.32 

รวมผลการประเมิน 3.2 (อาจารย์) 4.48 4.52 4.54 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ปี 2564 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโท (IQA 3.2 การควบคุม 
การดูแล การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิตปริญญาโท) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

1.1 ช่องทางและความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ 

4.59 4.60 4.62 

1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มีความรู้ ความสามารถ ในการแนะนำ
การทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

4.56 4.60 4.64 

1.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์มีเวลาในการให้คำปรึกษาที่เพียงพอ 4.78 4.80 4.82 
1.4 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ความสนใจ ติดตามผลการทำ
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิต อย่างสม่ำเสมอ 

4.39 4.50 4.52 

1.5 อาจาย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นิสิต ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและ
ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ 

4.35 4.40 4.42 

รวมผลการประเมิน 3.2 (นิสิต) 4.53 4.58 4.60 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564  

ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
บัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญา
โทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.36 4.38 4.40 

3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.30 4.31 4.32 
3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.32 4.38 4.39 
3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนา
นิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.34 4.38 4.41 

3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ  ความช่วยเหลือด้าน
อ่ืนๆ 

4.35 4.38 4.43 

3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือ
สำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.12 4.19 4.20 

3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.70 4.75 4.76 
3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์
ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.48 4.50 4.52 

รวมผลการประเมิน 3.2.1 (อาจารย์) 4.37 4.41 4.43 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
บัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโท
และท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารย์ที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับให้จำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

4.26 4.31 4.32 

3.2.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาให้การดูแลนิสิต  4.32 4.38 4.42 
3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความต้องการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.25 4.31 4.32 
3.2.4 การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิต การแลกเปลี่ยนข้อมูลนิสิตในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการพัฒนา
นิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) 

4.33 4.38 4.42 

3.2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือต้องการ  ความช่วยเหลือด้าน
อ่ืนๆ 

4.42 4.44 4.46 

3.2.6 การจัดการความเสี่ยงด้านนิสิต (มีข้อมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือ
สำเร็จการศึกษาช้า ฯลฯ) 

4.20 4.25 4.26 

3.2.7 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา 4.65 4.69 4.70 
3.2.8 การกำหนดเวลาให้คำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารย์ผู้สอนและการให้คำปรึกษา การทำวิทยานิพนธ์
ที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.65 4.69 4.72 

รวมผลการประเมิน 3.2.1 (นิสิต) 4.39 4.43 4.45 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปี 2564 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.15 4.17 4.18 
3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการ
ของนิสิต 

4.25 4.28 4.30 

3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.40 4.44 4.46 
3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดมั่นผูกพันกับความเป็นพลเมือง 
(civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.42 4.50 4.51 

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

4.32 4.33 4.35 

3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.30 4.39 4.40 
3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.22 4.28 4.30 
3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนาให้ได้สาระ
ความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.24 4.28 4.30 

3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือ
ให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.28 4.33 4.34 

รวมผลการประเมิน 3.2.2 (อาจารย์) 4.28 4.33 4.35 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปี 2564 
ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.21 4.22 4.23 
3.2.2 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความ
ต้องการของนิสิต 

4.22 4.28 4.30 

3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตต้องส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 4.46 4.50 4.53 
3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสร้างความยึดม่ันผูกพันกับความเป็นพลเมือง 
(civic engagement) กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.45 4.56 4.57 

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

4.36 4.39 4.42 

3.2.6 การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.36 4.39 4.40 
3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.26 4.28 4.30 
3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น นักกีฬา ต้องมีกลไกการดูแลนิสิตได้รับการพัฒนาให้ได้
สาระความรู้ ทักษะ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

4.35 4.39 4.42 

3.2.9 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน
หรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.24 4.28 4.30 

รวมผลการประเมิน 3.2.2 (นิสิต) 4.32 4.37 4.39 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อกระบวนระบบอาจารย์ทีป่รกึษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา และต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ปี 2564 
ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและด้าน
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

รายด้าน ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.2.1 ด้านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการแก่
นิสิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์บัณฑิตศึกษา 
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา) 

4.37 4.39 4.41 4.43 4.43 4.45 

3.2.2 ด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(IQA 3.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริม
และพัฒนานิสิต) 

4.28 4.32 4.33 4.37 4.35 4.39 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.2 4.33 4.36 4.37 4.4 4.39 4.42 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนิสิตและ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านความคิดเห็นต่อกระบวนระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
แก่นิสิตปริญญาโทและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คะแนน และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ความคิดเห็นต่อกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในกระบวนด้านการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตโดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. ประกาศการให้ทุนสนับสนุนนิสิต 
2 .ออกภาคสนาม 
3. จัดอาจารย์ดูแลนิสิตและให้คำปรึกษา 
4. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
5. พัฒนานิสิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านกระบวนด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิต โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม

ดังนี้ 
1. นิสิตเข้ารับคำปรึกษาด้านวิชาการ 
2.รวบรวมปัญหาของระบบการให้คำปรึกษาจากที่นิสิตร้อง 
3.จัดทำรูปแบบข้ันตอนของการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ 
4.สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 
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ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 
ผลการดำเนินงาน 
 
อัตราการคงอยู ่

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
2559 28 28 18 12 7 2 
2560   30 32 8 3 0 
2561     41 37 17 6 
2562       71 69 22 
2563         88 87 
2564           85 
รวม 28 58 91 128 184 202 

 
อัตราการคงอยู่ต้นปีการศึกษา-สิ้นปีการศึกษาในแต่ละปี 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 

จำนวนนิสิตต้นปี
การศึกษา 

จำนวนนิสิตสิ้นสุดปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ (ร้อยละ) จำนวนท่ีหายไป 

2559 28 2 93.75 6.25 
2560 30 0 86.67 0.00 
2561 41 6 51.22 14.63 
2562 71 22 26.76 30.99 
2563 88 87 1.14 98.86 
2564 85 85 0.00 100.00 
รวม 343 202 28.28 58.89 
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3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 
รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.69 4.75 4.76 
1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.42 4.50 4.52 
1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.58 4.67 4.68 
1.4 คุณภาพในการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.55 4.57 4.58 
1.5 วิธีการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.62 4.67 4.69 
1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.65 4.67 4.70 

รวมผลการประเมิน3.3(อาจารย์) 4.59 4.64 4.66 
 
3.3ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2564 

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 
1.1 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.72 4.75 4.78 
1.2 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.64 4.67 4.70 
1.3 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.70 4.75 4.76 
1.4 คุณภาพในการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.42 4.50 4.52 
1.5 วิธีการจัดการข้อรอ้งเรียน 4.55 4.57 4.58 
1.6 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.65 4.67 4.68 

รวมผลการประเมิน3.3(นิสิต) 4.61 4.65 4.67 
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3.3ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

3.3 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จ
การศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.55 4.60 4.62 
3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.65 4.70 4.72 
3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.63 4.65 4.66 
3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.45 4.55 4.56 

3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.70 4.75 4.76 
3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.30 4.40 4.42 
3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.30 4.45 4.46 
3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.54 4.55 4.57 
3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.50 4.55 4.58 
3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.70 4.75 4.77 

รวมผลการประเมิน 3.3 (อาจารย์-คงอยู่) 4.53 4.60 4.61 
 
3.3ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายการประเมิน 
ปีการศึกษา 

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

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

3.3.1 มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 4.56 4.60 4.64 
3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.50 4.55 4.56 
3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิต 4.62 4.65 4.68 
3.3.4 นิสิตมีความรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีศักยภาพ
การวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพร่ความรู้จากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.46 4.50 4.52 

3.3.5 มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง 4.74 4.75 4.76 
3.3.6 ความกระตือรือร้นในการจัดการข้อร้องเรียน 4.40 4.45 4.46 
3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการข้อร้องเรียน 4.52 4.55 4.57 
3.3.8 คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน 4.44 4.45 4.47 
3.3.9 วิธีการจัดการข้อร้องเรียน 4.48 4.50 4.53 
3.3.10 ผลการจัดการข้อร้องเรียน 4.70 4.75 4.77 

รวมผลการประเมิน 3.3 (นิสิต-คงอยู่) 4.54 4.58 4.60 
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3.3ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตต่อผลที่เก ิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน และ
กระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปี 2564  
ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ และด้านผลท่ีเกิดกับนิสิต 

รายด้าน ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต อาจารย์ นิสิต 

3.3.1 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ 
(IQA 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน) 

4.22 4.22 4.27 4.27 4.28 4.29 

3.3.2 ด้านผลที่เกิดกับนิสิต  
(IQA 3.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การ
สำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต) 

4.26 4.26 4.30 4.30 4.33 4.34 

ภาพรวมผลการประเมิน 3.3 4.24 4.24 4.29 4.29 4.31 4.32 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิตที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของอาจารย์และของนิสิต ในเรื่อง ผลที่
เกิดกับนิสิตในการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดของอาจารย์และของนิสิต 
ในเรื่อง ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 คะแนน 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์/นิสิต ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของอาจารย์ในเรื่อง มีช่องทางในการ
ร้องเรียนหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 คะแนน ผลประเมินความพึงพอใจของของนิสติที่ได้มีค่าเฉลีย่สูงสุดใน
เรื่อง มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดของอาจารย์ ใน
เรื่องความกระตือรือร้นในการจดัการข้อร้องเรยีน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คะแนน ผลประเมินความพึงพอใจของนิสติ
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง คุณภาพในการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 คะแนน  
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หมวดท่ี 4 อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
4.1.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรบัและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปี 2564 
ด้านระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารย์
ใหม่) (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำ
หลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.35 4.38 4.40 

4.1.2 การมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.30 4.38 4.42 

4.1.3 มีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง อาจารย์ใน
หลักสูตรสามารถส่งเสริมการทำงานตามความชำนาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.55 4.63 4.64 

4.1.4 อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ใน
จำนวนที่ไม่ต่ำกว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.60 4.63 4.65 

รวมผลการประเมิน4.1.1 (อาจารย์) 4.45 4.51 4.53 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารยป์ระจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปี 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 ตำแหน่ง
ทางวิชาการ ตามเป้าหมายที่กำหนด 

4.36 4.41 4.42 

4.1.2.2 ผู้บริหารสถาบันหรือหน่วยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรต้องมีการ
วางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังด้านอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ต้องมีแผนการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยการมีส่วนร่วมของทีม
บริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.35 4.36 4.37 

4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารย์ที่มี
ศักยภาพให้คงอยู ่กับสถาบัน ลดอัตราการลาออก หรือการย้ายงาน แผนบริหาร
หลักสูตรควรประกอบด้วย แผนอัตรากำลัง แผนการสรรหาและรับอาจารย์ใหม่ แผน
ธำรงรักษา แผนการหาตำแหน่งทดแทนกรณีลาไปศึกษาต่อ/เกษียณอายุ อื่นๆ ตาม
บริบท 

4.45 4.50 4.51 
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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 

4.1.2.4 ในกรณีที ่ปริมาณและคุณภาพอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกำหนด สถาบันหรือหน่วยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ทดแทนข้อจำกัดอย่างเป็นระบบ 

4.32 4.36 4.38 

4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสีย่งด้านการบรหิาร กรณีมีอาจารย์ส่วนเกิน กรณีมีอาจารย์ 
ขาดแคลน กรณีมีอาจารย์สมดุลกับภาระงาน เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่ และมีแผนบริหาร 
ความเส ี ่ยง ด้านจรรยาบรรณที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลนิสิต 

4.40 4.41 4.42 

4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตร
อย่างชัดเจน 

4.60 4.64 4.65 

4.1.2.7 การมอบหมายภาระหน้าที่ให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ 

4.55 4.59 4.62 

4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนบัสนุนการจัดการเรียนการ
สอน 

4.28 4.32 4.34 

4.1.2.9 ระเบียบที่โปรง่ใสชัดเจนในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร 4.22 4.27 4.28 
4.1.2.10 ระบบในการเลิกจ้างและการเกษียณอายุอย่างชัดเจน 4.40 4.45 4.46 
4.1.2.11 ระบบการยกย่องและธำรงรักษาอย่างมีประสทิธิภาพ 4.50 4.55 4.56 

รวมผลการประเมิน 4.1.2 (อาจารย์) 4.40 4.44 4.46 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปี 2564 
ด้านระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ (IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและ
แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

4.1.3.1 การให้โอกาสอาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 4.70 4.75 4.76 
4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่
สูงขึ้นเพื่อส่งผลต่อคุณภาพของบัณฑิต 

4.24 4.25 4.27 

4.1.3.3 การควบคุม กำกับ ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 4.62 4.63 4.64 
4.1.3.4 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 4.65 4.69 4.70 
4.1.3.5 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.64 4.69 4.72 
4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการ
สอนของอาจารย์ 

4.60 4.63 4.64 

4.1.3.7 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ใน
สาขา/หลักสูตร 

4.25 4.31 4.35 

4.1.3.8 ให้ความสำคัญกับการจัดหาอาจารย์หรือพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณสมบัติที ่สูงกว่ากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาโท โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารย์ที ่ต้องเน้นทักษะความสามารถด้านการวิจัย
นอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้านการสอน 

4.34 4.38 4.40 

รวมผลการประเมิน 4.1.3 (อจารย์) 4.51 4.54 4.56 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปี 2564 ด้าน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

รายด้าน ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำ
หลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร 
(ระบบการรับอาจารย์ใหม่) 

4.45 4.51 4.53 

4.1..2 ระบบการบริหารอาจารย์ 4.40 4.44 4.46 
4.1..3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 4.51 4.54 4.56 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.1 (อาจารย์) 4.45 4.5 4.52 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่ได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องระบบการบริหารอาจารย์ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ4.56คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คะแนน  

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องระบบการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื่อง ระบบการบริหารอาจารย์ โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ดังนี้ 

1.ส่งเสริมอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้ารับการอบรมอย่างสม่ำเสมอ 
2.ส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากับสถานการณ์โควิด 19 
3. จัดสรรงบในการพัฒนาอาจารย์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการ 
4. ส่งเสริมแนะนำกระบวนการพัฒนา 
5. ทบทวนการบริหารกำลังคนให้บุคลากรอยู่อย่างมั่นคง 
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนำเข้า 
ผลการดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริง จำนวน 3 คน มีวุฒิปริญญาโทจำนวน 
......0........ คน วุฒิปริญญาเอก จำนวน .....3........ คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ....2...... คน และมีผลงาน
วิชาการของอาจารย์ฐานข้อมูล TCI และ SCOPUS จำนวน 8 เรื่อง 
(ตัวบ่งชี้ 4.2.1) ร้อยละอาจารย์ท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาเอก (หลักสูตรระดบัปริญญาโท) 

จำนวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 
อาจารย์วุฒิปริญญาตรี คน 0 
อาจารย์วุฒิปริญญาโท คน 0 
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 3 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 3 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ 0 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาโท ร้อยละ 0 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

= 
3 

X100 =100 
3 

2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  

 

คะแนนที่ได้ = 
100 

X5 =8.33 
60 

การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 4.2 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลเุปา้หมาย 

(√บรรลุเปา้หมาย, 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

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

ศาสตราจารย์ คน 0 
รองศาสตราจารย์ คน 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 
อาจารย์ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ คน 1 
รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) ร้อยละ 3 
รวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.) ร้อยละ 2 
ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตำแหน่งวิชาการ (ผศ., รศ. และ ศ.)  ร้อยละ 75 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

= 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X100 
จำนวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

= 
2 

X100 =66.67 
3 

 
2. แปลงค่ารอ้ยละที่คำนวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

X5 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ = 
66.67 

X5 =4.17 
80 

การบรรลเุปา้หมายและการประเมินตนเอง 4.2.2 
เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลเุปา้หมาย 

(√บรรลุเปา้หมาย , 
xไม่บรรลุเป้าหมาย) 

คะแนน เป้าหมายปีถัดไป 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 66.67 √ 4.17 ร้อยละ 65 
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ตัวบ่งชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลลัพธ์ 
ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2564) 
1 รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ 
2 ผศ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผศ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด 
3 ดร.ชัยวัฒน์ อุทัยแสน ดร.ชัยวัฒน์ อุทัยแสน 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
ความพึงพอใจของอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 ด้านผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

4.3 การคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย์ 

(IQA 4.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และความพึงพอใจของอาจารย์) 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4.55 4.63 4.65 
4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 4.62 4.63 4.64 
4.3.3 จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.46 4.50 4.52 
4.3.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

4.70 4.75 4.76 

รวมผลการประเมิน 4.3(อาจารย์) 4.54 4.59 4.54 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปีการศึกษา 2564  
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

รายด้าน ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

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

4.45 4.51 4.53 

4.1..2 ระบบการบริหารอาจารย ์ 4.40 4.44 4.46 
4.1..3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์ 4.51 4.54 4.56 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.1 4.45 4.5 4.52 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
5.1ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ปีการศึกษา 2564  
ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.1 ด้านสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการออกแบบหลักสูตร 
และการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ ทักษะผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.52 4.53 4.54 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปิดวิชาใหม่ให้
นิสิตได้เรียน 

4.40 4.43 4.44 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

4.50 4.53 4.55 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุม
กว้างขวางครบถ้วนในสิ่งที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เป็นจุดเน้น มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง 
สัมพันธ์กันระหว่างวิชา และมีการสังเคราะห์การเรียนรู้ 

4.65 4.67 4.68 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไม่มีความซ้ำซ้อน กลุ่มรายวิชามีความต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน เหมาะสม
กับระดับการศึกษาของหลักสูตร 

4.62 4.63 4.64 

    5.1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.50 4.53 4.56 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถ้วน 4.47 4.50 4.52 
    5.1.8 การเปิดรายวิชามีลำดับก่อนหลังที่เหมาะสม เอื้อให้นิสิตมีพื้นฐานความรู้ในการเรียนวิชาต่อ
ยอด 

4.64 4.67 4.68 

    5.1.9 การเปิดรายวิชาเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรเพื่อให้นิสิตสำเร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนด
ในหลักสูตร 

4.56 4.57 4.58 

    5.1.10 การเปิดรายวิชาเลือกสนองความต้องการของนิสิต ทันสมัย และเป็นที ่ต ้องการของ
ตลาดแรงงาน 

4.66 4.70 4.72 

    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแก่นิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือ
การศึกษาทางไกล มีการควบคุมให้นิสิตได้เน้ือหาสาระ เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4.60 4.63 4.65 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.1.12 เน้ือหาสาระของรายวิชาเน้นความรู้ ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวข้องที่มีความที่ซับซ้อน มีจุดเน้น 4.45 4.47 4.48 
    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติเป็นประเด็นวิจัยร่วมสมัย/สนองความต้องการ
ของสังคม 

4.60 4.63 4.65 

    5.1.14 หัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของหลักสูตร และ
สอดคล้องกับระดับของหลักสูตร 

4.50 4.53 4.55 

   5.1.15 หัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท มีความซับซ้อนและลึกซ้ึงและให้องค์ความรู้ใหม่มากกว่า
ระดับปริญญาโท 

4.60 4.60 4.62 

รวมผลการประเมิน 5.1 (อาจารย์) 4.55 4.57 4.59 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง กระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 คะแนน และมีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุดในเรื่อง เนื้อหาของหลักสตูรในแต่ละรายวิชามีการปรบัปรงุใหท้ันสมัยตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่ให้นิสิตได้
เรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
5.2.1ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปี 2564 
ด้านการวางระบบผู้สอน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.2.1ด้านการวางระบบผู้สอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนด
ผู้สอน/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

5.2.1 ผู้สอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรู้และความชำนาญใน
เนื้อหาวิชาที ่สอน (คำนึงถึงสาขาวิชา ประสบการณ์ทำงาน ผลงานวิชาการของ
ผู้สอน) 

4.42 4.45 4.46 

5.2.2 หลักสูตรกำหนดผู้สอนให้นิสิตได้เรียนจากผู้สอนที่มีความชำนาญหลากหลาย 
เพื่อให้มีโอกาสได้รับการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้
และประสบการณ์ (ในแต่ละหลักสูตร นิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมไม่
เกิน 3 วิชา) 

4.40 4.43 4.45 

5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของ
อาจารย์ให้ทันสมัยในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

4.55 4.58 4.60 

5.2.4 การกำกับให้อาจารย์ทุกคนต้องมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 
และ มคอ .4) ทุกรายวิชาแจกนิสิต และมีการกำกับให้ดำเนินการสอนตามประมวล
การสอนรายวิชา 

4.55 4.60 4.62 

5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ต้องได้รับการ
สอนจากอาจารย ์ท ี ่มีคุณสมบัติที ่ค ุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที ่จะมี
ปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ที่ปรึกษาเท่าเทียมกัน 

4.40 4.43 4.45 

5.2.6 หากมีการกำหนดให้มี TA, RA ช่วยสอน ต้องได้ร ับการฝึกอบรม การให้
คำแนะนำ และการปรับปรุงพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ
นิสิตอย่างเหมาะสม 

4.40 4.45 4.46 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)     
5.2.7 หลักสูตรต้องมีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติด้านความรู้ 
ประสบการณ์ เวลาในการให้คำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

4.66 4.70 4.72 

5.2.8 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ คำนึงถึงคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิจัยที่จะควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต และเหมาะสม
กับลักษณะของนิสิต 

4.70 4.73 4.74 

5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ 

4.70 4.75 4.76 

5.2.10 มีการกำกับให้อาจารย์พิเศษที่มาทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษามีการผลิตผลงาน
วิชาการอย่างต่อเน่ือง 

4.50 4.55 4.56 

รวมผลการประเมิน 4.53 4.57 4.58 
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5.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ปี 2564 
ด้านการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการกำหนดผู้สอน/ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาท่ีมีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 4.54 4.57 4.58 
5.2.2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต 4.50 4.54 4.55 
5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู ้จากผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก /
ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.60 4.63 4.64 

5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต  (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม 
ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.40 4.43 4.44 

5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ /การทำงาน/การ
ประกอบอาชีพ 

4.65 4.68 4.70 

5.2.6 การส่งเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะท่ีเอื้อต่อการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารการพูด ฟัง อ่าน 
เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแก้ปัญหา ฯลฯ) ด้วยวิธีการหลายช่องทาง เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสื่อสาร 
(เครือข่ายทางสังคม online learning) 

4.46 4.48 4.50 

5.2.7 การเตรียมความพร้อมด้านการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการช่วยเหลือด้านการหางานทำ/การเผยแพร่
ผลงาน) 

4.54 4.55 4.56 

5.2.8 การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ การศึกษาดูงาน 4.40 4.43 4.44 
5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4.66 4.68 4.69 
5.2.10 การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ (ประเมินจากจำนวนอาจารย์ท่ีมีการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน) 

4.52 4.55 4.56 

5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย์ และนำผลมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 4.60 4.63 4.64 
5.2.12 อาจารย์อาวุโส หรืออาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนดีเด่น มีการถ่ายทอดประสบการณ์สู่อาจารย์ในสาขา/หลักสูตร 4.36 4.38 4.39 
5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.64 4.65 4.66 
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิ่มเติม(     
5.2.14 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ท่ีพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต โดยเฉพาะการสอนท่ีเน้นปัญหาเป็น
ฐาน การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

4.45 4.48 4.49 

5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารย์ผู้สอนที่เอื้อประโยชน์ต่อนิสิตเต็มที่ ให้ความ  สำคัญกับพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ในการให้คำปรึกษาแก่นิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย์ 

4.54 4.55 4.56 

 5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์/สาระนิพนธ์ของนิสิต เพื่อให้นิสิตสำเร็จการศึกษาได้
ทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

4.60 4.63 4.65 

5.2.17 หัวข้องานวิจัยของนสิิตสอดคล้องหรือสมัพันธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ท่ีปรึกษา 4.66 4.68 4.72 
5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตแต่ละคนอย่างน้อยหนึ่งคร้ังต่อภาค
การศึกษา 

4.60 4.63 4.65 

5.2.19 มีฐานข้อมลูงานวิจัยออนไลน์ท่ีเกี่ยวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวก 4.40 4.43 4.45 
5.2.20 มีการให้ความรู้และระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลท่ี สกอ. 
รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4.36 4.38 4.40 

5.2.21 มีการให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปัญหาของวารสารท่ีไม่มีคุณภาพ 4.24 4.25 4.26 
5.2.22 การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นิสิตจัดทำข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับทุน
สนับสนุน 

4.52 4.55 4.56 

5.2.23 การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี  Visiting Professors ที่มาช่วยสอนหรือให้
ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ 

4.20 4.25 4.26 

รวมผลการประเมิน 5.2.2 4.50 4.52 4.54 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอน ปีการศึกษา 2564 

รายด้าน ปีการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
2562 2563 2564 

(IQA 5.1 ด้านการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ด้านการวางระบบผู้สอน  4.53 4.57 4.58 
5.2.2 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.50 4.52 4.54 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.52 4.55 4.56 

 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื่อง กระบวนการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื ่อง ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 คะแนน 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (กรณีประสงค์ขอเทียบมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา) นำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเร ื่อง  
กระบวนการเรียนการสอน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 

1. หลักสูตรฯ ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ มีการกำหนดการจัดการเรียนการสอน 
2. มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เพิ่มเติมกับนิสิต ในรายวิชาต่างๆ ในปีการศึกษา 2563 
3. หลักสูตรฯ ได้รวบรวมปัญหาที่พบในการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2563 
4. หลักสูตรฯ ได้แนวทางในการดำเนินการผลการประเมินและปัญหาที่พบในแต่ละรายวิชา 
5. หลักสูตรฯ มีการเซ็นต์ MOU กับมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้-อาจารย์ 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ปีการศึกษา 2564  
ด้านการประเมินผู้เรียน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

  5.3.1 การกำหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตมีส่วนร่วม 4.48 4.50 4.52 
  5.3.2 น้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) 

4.67 4.71 4.72 

  5.3.3 การประเมินผลการเรียนรู้ของโดยใช้การประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือ
ประเมินมีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย 
การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือ
ประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.54 4.58 4.59 

  5.3.4 การกำกับให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับ
วิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 

4.36 4.42 4.44 

  5.3.5 การวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพนิสิต (มีการวิพากษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ๆ เสมอ มีคลัง
ข้อสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือประเมินสามารถวัดความรู้และการคิดขั้นสูงได้เครื่องมือ
ประเมินสะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการทำงาน) 

4.34 4.38 4.40 

  5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน 

4.38 4.42 4.44 

  5.3.7 การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน (กำหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัด
เกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนร่วม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก มีข้อมูล
หลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด 
สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.62 4.63 4.64 

  5.3.8 การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 4.32 4.33 4.34 
  5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน 
มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 

4.48 4.50 4.51 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
  5.3.10 การกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน มีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงาน
วิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน 

4.45 4.50 4.52 

  5.3.11 ข้อมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปร่งใส ตรวจสอบ และสะท้อนระดับคุณภาพ
ของวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ได้ 

4.34 4.38 4.40 
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รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

5.3 ด้านการประเมินผู้เรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นต่อกระบวนการการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

  5.3.12 วิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะท้อนความคิดริเริ่ม ร่วม
สมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เป็นตัวอย่างของผลงานที่มีคุณภาพ มีการ
เผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

4.46 4.50 4.52 

รวมผลการประเมิน 5.3 4.45 4.49 4.50 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในเรื ่อง กระบวนการการประเมินผลการเรียนรู ้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ที่ได้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 คะแนน และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การ
ส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การส่งเสริมการสอบ exit 
exam ตามมาตรฐาน TQF และนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงเรื ่องจุดเน้นของรายวิชา โดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังนี้ 

1.แนะนำวิธีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้โปรแกรมการส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน 
TQF  

2.การเข้าสู่ระบบ Full Text 
3. ในรายวิชาทบทวน Curriculum Mapping เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตร 
4. จัดเวทีวิพากษ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. กำหนด IQA ของผู้เรียนให้ตรงกับ มคอ.2 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาด้านการประเมินผู้เรียนในประเด็นน้ำหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้อง

กับการส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF โดยมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมดังนี้ 
1.ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรม 
2. มีการปรับปรุงให้ครบมาตรฐาน IQA 5 ด้าน 
3. ปรับปรุง Curriculum Mapping ให้ตรงกับรายวิชา 
4. มคอ.3 มีเขียนวิธีการสอนในการประเมินให้ชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เป็น/ไม่เป็น 

ไปตาม
เกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1 )อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 
1. การกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวน
หลักสูตร รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐาน
ดังรายการประชุม 5ครั้ง รูปแบบ Onsite และ Online 
แบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.2 สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม 
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี/วันที่ประชุม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 
1.รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท ์
2.ผศ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด 
3.ดร.ชัยวัฒน์  อุทัยแสน 
4.ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
5.ผศ.ดร.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ ์
6.ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน 
7.ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน 
8.ผศ.ดร.จิราภรณ์ สภุสิิงห ์
9.ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว 
10.ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 
11.ดร.พรพล  พอนอ่วม 
12.ดร.มาลัย  วงศ์ฤทัยวัฒนา 
13.ดร.บุศรา เช้ือดี 
14.ดร.วรีย์นันทน์  สิริกรกาญจนา 
15.ดร.พิศาระวี วีระพงศ์พร 
16.ดร.ปาณเดชา ทองเลิศ 
17.ดร.รัตน์ฐาภัทร์  ธนโชติสุขสบาย 
18. ผศ.ดร.ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค ์
19.ดร.สุริยะ ทวีบุญญาวัตร 

ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ก.ค. 64 19 คน 100 
ครั้งที่ 2 วันที่ 12ธ.ค. 64 19 คน 100 
ครั้งที่ 3 วันที่ 2เม.ย. 65 19 คน 100 
ครั้งที่ 4 วันที่ 2-ก.ค. 65 19 คน 100 
ครั้งที่ 5 วันที่ 6 ส.ค. 65 19 คน 100 

เฉลี่ยร้อยละ 100 
หมายเหตุ รูปแบบ Onsite และ Online 
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3  

 เอกสารที่ 5.4-1-1
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
เอกสารที่ 5.4-1-2 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
รูปแบบ Onsite 
และ Online 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 
หลักสูตรที่เปิดสอนเป็น 
       หลักสูตรใหม่       

       หลักสูตรปรับปรุง 
   -เปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2564 โดยผ่านการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ์ TQF 
   -หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (มคอ. 2) คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มี
มติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 18 เดือนมีนาคม 2563 

 เอกสารที่ 5.4.2-1 
มคอ. 2 
เอกสารที่ 5.4.2-2 
รายงานการประชุม
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อ
วันที่ 5 เดือนมิ.ย. 
พ.ศ. 2564  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

-สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเวสเทิ ร์น ครั้งที่ 
5/2563 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564 
 

รูปแบบ Onsite 
และ Online 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 8 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง...8.....วิชา 
2. หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 

2.1 ในสังกัดคณะ...-.....วิชา  
2.2 นอกสังกัดคณะ...-...วิชา  

ตามหลักฐานการการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอร์มตัวบ่งชี้ข้อ 3.1  

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

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา ทุกรายวิชาที่เปิดสอนและจัดทำ มคอ.5-6 
จำนวน .......8......... วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง ...8.....วิชา 
2.หลักสูตรไม่ได้จัดการเรียน การสอนเอง แบ่งเป็น 

2.1 ในสังกัดคณะ...-.....วิชา  
2.2 นอกสังกัดคณะ...-...วิชา  

ส่งภายใน 60 วันตามระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
-แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดทุกชั้นปี และหลักฐาน มคอ.
5 
-รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 เอกสารที่ 5.4-4-1 
มคอ. 5 
เอกสารที่ 5.4-4-2 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 3 
วันที่ 2เม.ย. 2565 
และครั้งที ่5 วันที ่6 

ส.ค. 2565 รูปแบบ 
Onsite และ 
Online 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (กรณีประสงค์ขอเทียบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของครุสภา) มีการ
จัดทำ มคอ. 7 ส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีข้อมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุง
หลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

 เอกสารที่ 5.4-5-1 
มคอ. 7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
1. ได้จัดให้มีการทวนสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ยืนยันว่านิสิตและผู้สำเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ (learning outcomes) ตามที่กำหนดไว้ใน 
มคอ.2 โดยมีรายชื่อวิชาที่มีการทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 

 เอกสารที่ 5.4-6-1 

มคอ. 2 
เอกสารที่ 5.4-6-2 
มคอ. 3เอกสารที่ 5.4-
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ ้น....4.....วิชา จากวิชาที ่เปิดสอนทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 2564 
จำนวน....8...... วิชา คิดเป็นร้อยละ 50 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ (ตาม
แบบฟอร์ม 5.4.6) 

6-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่ 
3 วันที่ 2เม.ย. 2565 
และครั้งที ่5 วันที ่6 

ส.ค. 2565 รูปแบบ 
Onsite และ 
Online (ผลสัมฤทธิ์
ในการทวนสอบ) 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 
1. ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู้ วิธีการสอนและ
ว ิธ ีการประเม ิน รายว ิชาท ี ่ มี การปร ับปร ุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตาม
ข้อเสนอแนะใน มคอ.7 ในปีการศึกษา 2564 
2. มีข้อมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4 และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผน
ใน มคอ.5 และ มคอ.6 
 

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

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (กรณี
ประสงค์ขอเทียบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของครุสภา) มีการรับอาจารย์ใหม่ 
โดยทางมหาวิทยาลัยได้ม ีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารย์ใหม่ตามกรอบอัตรากำลังของ
มหาวิทยาลัยจำนวนอาจารย์ใหม่ มีจำนวน 13 คน และอาจารย์ใหม่ได้เข้ารับ การปฐมนิเทศ
และการแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ทางหลักสูตรได้มี
การจัดให้มีอาจารย์ พี่เลี้ยงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนของอาจารย์ใหม่หลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 เอกสารที่ 5.4-8-1 

มคอ. 2 

9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
1.มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการพัฒนา จำนวน 
19 คน 
2.มีข้อมูลรายชื่ออาจารย์และข้อมูลการพัฒนาในการนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท์ 
2.ผศ.ดร.สมเกียรติ บุญรอด 
3.ดร.ชัยวัฒน์ อุทัยแสน 
4.ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ์ 
5.ผศ.ดร.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 
6.ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน 
7.ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน 

 เอกสารอ้างอิงที่ 5.4-
9-1 อ.ประจำหลักสูตร 
เอกสารอ้างอิงที่ 5.4-

9-2 แผนการพัฒนา 
อ.ประจำหลักสูตร 
เอกสารอ้างอิงที่ 5.4-
9-3 โครงการพัฒนา 
อ.ประจำหลักสูตร ปี 
2564 
เอกสารอ้างอิงที่ 5.4-

9-4การประเมินผล 
เอกสารอ้างอิงที่ 5.4-
9-5รายงานการ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

8.ผศ.ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห์ 
9.ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว 
10.ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 
11.ดร.พรพล  พอนอ่วม 
12.ดร.มาลัย  วงศ์ฤทัยวัฒนา 
13.ดร.บุศรา เชื้อดี 
14.ดร.วรีย์นันทน์  สิริกรกาญจนา 
15.ดร.พิศาระวี วีระพงศ์พร 
16.ดร.ปาณเดชา ทองเลิศ 
17.ดร.รัตน์ฐาภัทร์  ธนโชติสุขสบาย 
18. ผศ.ดร.ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ 
19.ดร.สุริยะ ทวีบุญญาวัตร 

 
3.การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน ปี 2564 

ท่ี ชื่อ–นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือ

หัวข้อท่ีรับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ปี จัดโดย 

หัวข้อท่ีนำไปใช้ใน 
การเรียนการสอน 

1 
2 
3 
4
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

รศ.ดร.ชุติมา มสุิกานนท ์
ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด 
ดร.ชัยวัฒน์ อุทยัแสน 
ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
ผศ.ดร.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ ์
ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน 
ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน 
ผศ.ดร.จิราภรณ์ สภุสิิงห ์
ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว 
ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 
ดร.พรพล  พอนอ่วม 
ดร.มาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนา 
ดร.บุศรา เช้ือด ี
ดร.วรีย์นันทน์ สิริกรกาญจนา 

ดร.พิศาระวี วีระพงศพ์ร 
ดร.ปาณเดชา ทองเลิศ 
ดร.รัตน์ฐาภัทร์ ธนโชติสุขสบาย 
ผศ.ดร.ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค ์
ดร.สุริยะ ทวีบุญญาวัตร 

โครงการ xstudi 
เพื่อการเรียนการ
สอน ผา่นระบบ
เครือข่าย Yealink 

2564 

 
 

 

ม.เวสเทิร์น หลักการเรียนใน
ระบบผ่านเครือข่าย 
Yealink 

  โครงการศึกษาดูงาน 
จังหวัดชลบรุี เรื่อง 
การบริหาร
การศึกษาในท้องถ่ิน
รูปแบบการศกึษา
แบบพิเศษ พทัยา
พื้นที่เมืองเศรษฐกิจ 
EEC  

6-8 มี.ค. 
2565 ณ 
เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบรุ ี

หลักสูตร/
บัณฑติ
วิทยาลัย/ ม.
เวสเทิร์น 

หลักการการบรหิาร
จัดการการศกึษาใน
ท้องถ่ิน, การบริหาร
จัดการทางวิชาการ
ด้านการศกึษาใน
ภาครฐั,ระบบ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน
กับการศึกษาทย 

ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และ
ครั้งที่ 5 วันที่ 6 ส.ค. 

2565 รูปแบบ 
Onsite และ 
Online 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

  โครงการดา้นทำนุ
บำรงุศิลปวัฒนธรรม  

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

หลักสูตร/
บัณฑติ
วิทยาลัย/ ม.
เวสเทิร์น 

การบำรงุ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
และการพัฒนาการ
คิดและการทำงาน
ด้วยกระบวนการคิด
เชิงบวก 

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

9 พ.ค. 2565 

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

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

การพัฒนาการคิด
และการทำงานด้วย
กระบวนการคิดเชิง
บวกเรื่อง 
ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากบั
การดำรงชีวิตในช่วง
โควิด (Covid-19) 

  โครงการอาจารย์พี่
เลี้ยง การออกแบบ
การเรียนรู้ตามแนวคิด
สตีมศึกษา (Sterm 
Education)  

14-15 ต.ค. 
2564 

 
 

 

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

 

  โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิารเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการย่ืน
ขอตำแหน่งทาง
วิชาการ  

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

สน.วิชาการ 

ม.เวสเทิร์น 

ผ่านระบบ 
yealink 

หลักการพัฒนา
ทางดา้นวิชาการใน
การขอตำแหน่งทาง
วิชาการ 

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

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

วิทยาลัยวิทย
ศาสตร์

สุขภาพ ม.
เวสเทิร์น 
ผ่านระบบ 
Yealink 

หลักการและระบบ
การวิเคราะหอ์ภิมาน
และแนวทางการ
เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

  โครงการจัดการ
ความรู้ เรื่องการขอ
จดลิขสิทธ์ิผลงาน
วิชาการ  

11 ก.พ. 2565

 

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

ความรู้และหลักเกณฑ์
ในการขอจดลิขสิทธ์ิ
ผลงานวิชาการ 

  โครงการการอบรม
เชิงปฏิบัตกิาร 
“เทคนิคการพัฒนา
สื่อการสอนออนไลน์
ในยุคดิจิตอล ครั้งที่ 
1 

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

วิทยาลัยสห
วิทยาการ
ร่วมกับ
วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

เทคนิคการพัฒนาสื่อ
การสอนออนไลน์ 

  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัตกิารจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 
ครั้งที่ 10 เรื่อง หลัก
จริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์  

10 เม.ย. 2565 

 
บรรยายโดย 
รศ.ดร.สุธรรม 
นันทมงคลชัย 

ผ่านระบบ 
Online 
และ 
Onsite 

หลักจรรยาบรรณ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมที่ใช้ในการ
ทำวิจัย 

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

27-28 พ.ย.64 

 
ณ อาคารคณะ
ทันตแพทย์
ศาสตร์ ม.เวส
เทิร์น วัชรพล  

ม.เวสเทิร์น
รูปแบบ 
Onsite 
และ 
Online 

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการ 

  โครงการ เรื่อง 
เทคนิคการสอนและ
การประเมินผลการ
เรียนรู้ ครั้งที่ 2  

14 มิ.ย. 2565 

 
 

รูปแบบ 
onsite 
และ 
online 

เทคนิคการสอนและ
การประเมินผลการ
เรียนรู้ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

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

ผ่านระบบ 
Yealink 

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

25-26 มิ.ย. 
2565 

 
ณ อาคาร
คณะทันต
แพทย์ศาสตร์ 
ม.เวสเทิร์น 
วัชรพล 

ม.เวสเทิร์น
รูปแบบ 
Onsite 
และ 
Online 

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการ 

สรุปผล 
จำนวนอาจารย์ประจำที่ได้รับการ

พัฒนา 19 คน 
จำนวนอาจารย์ประจำ 

รวม 19 คน 
 

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

ท่ี ช่ือ–นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือหัวข้อท่ี

รับการพัฒนา 
วัน/เดอืน/

ปี 
จัดโดย 

หัวข้อท่ีนำไปใช้ใน
ปฏิบัติงาน 

1 อรพิน บุตรพรม การอบรมวิธีการใช้e-
office 

2564 สำนัก
อธิการบดี 

หน่วยงานที่
สนับสนนุและ
ประสานกับอาจารย์
ของบัณฑิตวิทยาลัย
ทุกหลักสูตร 

  โครงการ xstudi เพื่อ
การเรียนการสอน ผ่าน
ระบบเครือข่าย 
Yealink 

2564 

 
 

 

ม.เวสเทิร์น หลักการเรียนใน
ระบบผ่าน
เครือข่าย 
Yealink 

  โครงการศึกษาดูงาน 
จังหวัดชลบรุี เรื่อง การ
บริหารการศึกษาใน
ท้องถ่ินรูปแบบ

6-8 มี.ค. 
2565 ณ 
เมืองพัทยา 

หลักสูตร/
บัณฑติ
วิทยาลัย/ ม.เวส
เทิร์น 

หลักการการ
บริหารจัด
การศึกษาใน
ท้องถ่ิน, การ

 เอกสารที่ 5.4-10-1
แผนการพัฒนา
พนักงานสาย
สนับสนุนด้าน
วิชาการ 
เอกสารที่ 5.4-10-2 
พนักงานสาย
สนับสนุนด้าน
วิชาการ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

การศึกษาพิเศษ พัทยา
พื้นที่เมืองเศรษฐกิจ 
EEC  

จังหวัด
ชลบุร ี

บริหารจัดการ
การศึกษา
ภาคเอกชนและ
ภาครฐั, ในช่วง
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

  โครงการด้านทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  

6-8 มี.ค. 
2565 ณ วัด
ญาณสังวรา
รามวรวิหาร 
จ.ชลบุรี 

หลักสูตร/บัณฑติ
วิทยาลัย/ ม.เวส
เทิร์น 

การบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย และการพัฒนาการ
คิดและการทำงานดว้ย
กระบวนการคิดเชิงบวก 

  โครงการปฎิบัตกิาร สนทนา
ธรรม เร่ือง ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากับการ
ดำรงชีวิตในช่วงโควิด 
(Covid-19)  

9 พ.ค. 2565 

วิทยากร คอื 
พระครูธีรธรร
มาภรณ์ ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวดั
เครือวัลย์
วรวิหาร พระ
ครูวิบูลสรกิจ 
นักวิชาการ
การศึกษา ม.
มงกุฎราช
วิทยาลัย และ
พระมงคล
เมธาวัฒน์ 
เลขานุการรอง
แม่กองธรรม
สนามหลวง 
และผู้ช่วยเจ้า
อาวาสวดันร
นาถสุนทริกา
ราม 

ม.เวสเทิร์น+ม.
ราชภัฏพระนคร
ในรูปแบบ 
online ผ่าน
ระบบ Zoom 

การพัฒนาการคดิและ
การทำงานดว้ย
กระบวนการคิดเชิงบวก
เร่ือง ความสำคัญของ
พระพุทธศาสนากับการ
ดำรงชีวิตในช่วงโควิด 
(Covid-19) 

  ประชุมวิชาการและการ
นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
คร้ังท่ี 20 เร่ือง “ปลูกถ่าย
แนวคิดการวิจัย สู่การ
ขับเคล่ือนนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างย่ังยืน”  

25-26 มิ.ย. 
2565 

 
ณ อาคารคณะ
ทันตแพทย์
ศาสตร์ ม.เวส
เทิร์น วัชรพล 

ม.เวสเทิร์น
รูปแบบ Onsite 
และ Online 

การพัฒนาทางด้าน
วิชาการ 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ด้รับ

การพัฒนา 1 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุน

ประจำรวม 1 คน 
 

11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้าย(ปีการศึกษา2564) ทั้งสิ้นจำนวน 24 คน มี

ผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนความพึงพอใจต่อหลักสูตร มี
คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.55 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที ่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตาม TQF 

ผลสำรวจ ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ ผลรวม

คะแนน 
จำนวนผู้
ประเมิน 

√ เอกสารที่ 5.4.11-1 
นิสิตชั้นปีสุดท้าย 
เอกสารที่ 5.4.11-2
ความพึงพอใจของ
นิสิตชั้นปีสุดท้าย 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน 

เป็น/ไม่เป็น 
ไปตาม
เกณฑ์ 

หลักฐาน/ 
ตารางอ้างอิง 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 93.8 24 4.69 ดีมาก 
2 ด้านความรู ้ 89.5 24 4.48 ดี 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 88.2 24 4.41 ดี 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
90.9 24 4.55 ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

93.8 24 4.69 ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 89.5 24 4.48 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 545.70 24 4.55 ดีมาก 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ (ปีการศึกษา 2563) ทั้งสิ้น

จำนวน 20 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้คะแนนความพึง
พอใจต่อหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.80 เม่ือแยกเป็นรายด้านได้ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม TQF 

ผลสำรวจ 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู้
ประเมิน 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 93.50 20 4.68 ดีมาก 
2 ด้านความรู้ 97.25 20 4.86 ดีมาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 93.15 20 4.66 ดีมาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
96.35 20 

4.82 
ดีมาก 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

96.00 20 
4.80 

ดีมาก 

6 ด้านทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 99.80 20 4.99 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 576.05 20 4.80 ดีมาก 

 

 เอกสารที่ 5.4.12-2 
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ (ปีการศึกษา 

2563) 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 12 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท่ี 1-12 100 
จำนวนตัวบ่งชี้ท่ีไม่ประเมินในปีนี้ 0 

จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ท่ีดำเนินการผ่าน 12 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564  

รายการประเมิน ผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (IQA 6.1) ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
  1.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.55 4.60 4.62 
  1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/
หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงต่อการจัดการศึกษา 

4.50 4.55 4.56 

  1.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีข้อมูลตามที่ต้องการ และมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัย 

4.43 4.50 4.51 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดล้อม และทรพัยากรทีเ่อ้ือต่อการเรียนรูใ้ห้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 4.35 4.40 4.42 
  1.5 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน 4.58 4.60 4.62 
  1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบมีสายหรือไร้สายอย่างมีประสิทธิภาพ 4.75 4.80 4.82 
  1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย์ ได้พบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน 4.65 4.70 4.71 
  1.8 การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้กับนิสิต 4.62 4.65 4.68 
  1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.75 4.80 4.82 
  1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและห้องวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) ให้นิสิตเพื่อทำวิจัย  4.65 4.70 4.72 

รวมผลการประเมิน 4.58 4.63 4.65 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/
ฯลฯ ปี 2564 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

  6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4.25 4.68 4.70 

  6.1.2 จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

4.40 4.43 4.45 

  6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4.35 4.39 4.42 

  6.1.4 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องบรรยาย) 4.62 4.64 4.65 
  6.1.5 การเตรียมความพร้อมทางกายภาพ (ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ) 4.55 4.57 4.58 
  6.1.6 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดฐานข้อมูลทรัพยากรการ
เรียนรู้ เพียงพอและทันสมัย 

4.40 4.43 4.44 
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รายการประเมิน ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

6.1 ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นต่อกระบวนการระบบการดำเนินงานให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้/ฯลฯ) 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

  6.1.7 สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น เพียงพอ และ
ทันสมัย 

4.62 4.64 4.66 

  6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ 
แลกเปลี่ยนสนทนาหรือทำงานร่วมกัน 

4.70 4.71 4.72 

  6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.38 4.39 4.41 
  6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรู้แบบทางไกลมี
ประสิทธิภาพ อาจารย์และนิสิตสามารถติดต่อสื่อสารได้ใกล้ชิด 

4.50 4.54 4.55 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
  6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะ
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและการเรียนรู้ต้องมีมากกว่าข้อกำหนดที่พึง
มีของหลักสูตรปริญญาตรี เช่น ฐานสืบค้นงานวิจัยระดับนานาชาติ เป็นต้น 

4.25 4.29 4.30 

  6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณให้นิสิตเพื่อทำวิจัย 4.65 4.68 4.69 
  6.1.13 มีห้องทำงานวิจัย (ซ่ึงไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นิสิตเข้าใช้ได้สะดวกในการ
ทำวิจัย 

4.79 4.82 4.83 

  6.1.14 มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.50 4.54 4.55 
รวมผลการประเมิน 4.50 4.55 4.57 
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รายชื่ออาจารยป์ระจำหลักสูตร 
อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2557  

1. ดร.ศศิพร ศัตรูพินาศ 
2. ดร.ศิริลกัษณ์ ศัตรูพินาศ 
3. ผศ.ดร.ทัศพร เกตุถนอม 
4. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
5. รศ.ดร.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 
6. ผศ.ดร.พิตร ทองช้ัน  
7. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
8. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2558  
1. รศ.ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
2. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
3. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 
4. รศ.ดรปรีชา วิหคโต 
5. ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส 
6. ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน 
7. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
8. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ์ 
9. ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห ์
10. รศ.ดร.อรรถนพ พงษ์วาท 
11. ดร.สมเกียรติ บญุรอด 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2559  
1. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
2. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 
3. ดร.สมเกียรติ บุญรอด 
4. ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห ์
5. ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส 

 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 
1. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 
2. ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ์  
3. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ์ 
4. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
5. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
6. ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน 
7. ผศ.ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส 
8. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
9. ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด 
10. ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห ์
11. ผศ.ดร. นิษฐวดี จิรโรขน์ภิญโญ 
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อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561 
1. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 
2. ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ์  
3. ดร.จินดา ศรีญาณลกัษณ์ 
4. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
5. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
6. ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน 
7. ผศ.ดร.กฤษฎ์ิ กิตติฐานัส 
8. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
9. ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด 
10. ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห ์
11. ผศ.ดร. นิษฐวดี จิรโรขน์ภิญโญ 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 
1. รศ.ดร.ประณีต วิบูลยประพันธ์ 
2. ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ์  
3. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 
4. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
5. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
6. ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน 
7. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
8. ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด 
9. ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห ์
10. ผศ.ดร. นิษฐวดี จิรโรขน์ภิญโญ 

 
อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2563 

1. ผศ.กฤษฏ์ิ กิตติฐานัส 
2. ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ์  
3. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 
4. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
5. ผศ.ดร.เด่น ชะเนติยงั 
6. ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน 
7. รศ.ดร.ปรีชา วิหคโต 
8. ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด 
9. ดร.จิราภรณ์ สุภิสิงห ์
10. ผศ.กฤษณะ บุหลัน 

 

อาจารยป์ระจำหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2564 
1. รศ.ดร.ชุติมา มุสกิานนท ์
2 .ผศ.ดร.สมเกียรติ บญุรอด 
3 .ดร.ชัยวัฒน์ อุทัยแสน 
4. ดร.สันต์ชัย พูลสวัสดิ ์
5. ผศ.ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์ 
6. ผศ.ดร.ปิ่นณิชา อุตตมะเวทิน  
7. ผศ.ดร.กฤษณะ บุหลัน 
8. ผศ.ดร.จิราภรณ์ สุภิสงิห ์
9. ดร.จิณณาวัฒน์ โคมบัว 
10. ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 
11. ดร.พรพล พอนอ่วม 
12. ดร.มาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนา 
13. ดร.บุศรา เช้ือด ี
14. ดร.วรีย์นันทน์ สริิกรกาญจนา 
15. ดร.พิศาระวี วีระพงศ์พร 
16. ดร.ปาณเดชา ทองเลิศ 
17. ดร.รัตน์ฐาภัทร์ ธนโชติสุขบาย 
18. ผศ.ดร.ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ 

          19. ดร.สุริยะ ทวีบุญญาวัฒน ์
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หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา ปีการศึกษา 2561-2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา  
2561 

ปีการศึกษา  
2562 

ปีการศึกษา  
2563 

ปีการศึกษา  
2564 

1. การกำกับ
มาตรฐาน 
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

 
2. บัณฑิต 
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.60 4.75 4.83 4.80 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี(ปริญญาโท,
ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับ การตีพิมพ์และหรือเผยแพร่ 

3.75 3.24 3.75 4.53 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.18 4.00 4.29 4.66 
3. นักศึกษา 
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 3.67 3.66 
4. อาจารย์ 

(มี 3 ตัวบ่งชี้) ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4 4 4 4 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 5+4.17+5/
3=4.72 

5+4.17+5/
3=4.72 

5+4.17+5/3 
=4.72 

5+4.17+5/3 
=4.72 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 5 5 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 4.17 4.17 4.17 4.17 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 5 5 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

    

 ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4 4 3 4 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 4.24 4.24 3.91 4.24 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียน (มี 4 ตัว
บ่งชี้) 

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

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

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.75 4.25 4.25 4.25 
6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
(มี 1 ตัวบ่งชี้) 

ตัวบ่งชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 3.85 3.98 4.02 4.16 

 


