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คำนำ 
 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนิน
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนดจุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว จึงนำเสนอรายงานนี ้ตอหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบ
การศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ  (ประธานกรรมการ) 

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

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ    (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึง
ซ่ึงดำเนินการ  ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต
ปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ไดรับอนุมัติ
จากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ท้ังหมด 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   แตทางคณะบริหารธุรกิจ ไดเปด
ดำเนินการเรียนการสอนเพียง 5 สาขาวิชา โดยแบงเปนหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเน่ือง 2 ป คณะบริหารธุรกิจไดมี
การปรับชื่อคณะดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใหปรับโครงสรางของมหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะ
รัฐศาสตรรวมกันและไดปรับชื่อคณะเปน” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 7 /2551 วัน
อังคารท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยตองรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

ในปการศึกษา  2550  ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรไดมีการปรับปรุงหลักสูตรคือ หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)   สำนักงานคณะกรรกมการการอุดมศึกษาไดพิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรบัณฑิตเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  2552  อางถึงเอกสารท่ี 
0506(2) / 119  ลงวันท่ี 7 มกราคม 2553  

ในปการศึกษา  2552 ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรไดมีการอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบและการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553  อางถึงเอกสารที่ ศธ 0506(4) / 4096  ลงวันที่ 24 มีนาคม 
2553 

โดยมีจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 6 คน จำแนก ดังนี้ คุณวุฒิปริญญาเอก
และดำรงตำแหนงรองศาสตราจารยจำนวน 5 คน คุณวุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงศาสตราจารย จำนวน 1 คน    ท้ังน้ี
หลักสูตรมีนิสิตจำนวน 174 คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 59 คน 

ปณิธาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มุงมั่น ใหการศึกษาและพัฒนานิสิต เพี่อใหเปนบัณฑิตท่ีมีความสามารถ
และคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปนบัณฑิตที่ดีและ
สามารถรับใชสังคมไดทุก ๆ ดาน 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรียนรูท่ีชัดเจนและสงเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สนองตอบความ
ตองการดานวิชาการแกสังคม สรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกลกาวล้ำนำยุค
ควบคูคุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -  เปน
ปญญาชน, Development – พัฒนาตนด,ี Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั ้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง 
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปการศึกษา 2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดำเนินงาน SAR CAR 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  ผาน ผาน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 191/39=4.90 4.90 4.90 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

รอยละ 20 
15.8/59x100=26.78 

26.78/5x5=3.35 
3.35 3.35 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.12 4.12 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 4 4 4 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.67 3.67 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+5+5/3=5 5 5 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 15 
2/3x100=66.67 
66.67/80x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตร
ที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
3/3x100=100 
100/80x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 15 
2.2/3x100=73.33 

73.33/40x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.33 4.33 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.25 4.25 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.10 4.10 
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หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)   ปการศึกษา2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารที่ TCI1,TCI2 หรือมีการนำเสนอผลงานในระดับ
นานาชาติ 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงกระบวนการรับสมัคร และการเตรียมความพรอมตลอดจนดูแล และใหคำปรึกษาใหนิสิต
จนทำใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามแผนที่กำหนด 

2. ควรมีการวางกลยุทธ การเพิ่มจำนวนนิสิต และการประชาสัมพันธผานชองทางที่หลากหลาย รวมทั้งมี
การสรางความเช่ือมโยงในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อใหศิษยเกาและศิษยปจจุบันเขาศึกษาตอเพิ่มข้ึน 
องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

1. คณาจารย มีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ และผลงานวิชาการในระดับที่สูง 
2. อาจารยมีการนำผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในวารสารที่หลากหลาย และมีคาระดับคะแนนที่สูง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. คณาจารยควรเขารับการอบรมทางวิชาชีพทางสาขารัฐประศาสนศาสตร 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน 

1. มีการปรับกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัยอยางตอเน่ือง 
2. มีกระบวนการกำกับติดตามวิทยานิพนธและสารนิพนธอยางใกลชิด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. หลักสูตรใชระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรจัดใหมีคลินิกวิจัยเพื่อใหนิสติสบืคนขอมูลตลอดจนแหลงตีพิมพเผยแพรเพื่อใหนิสิตสำเรจ็การศึกษา
ตามระยะเวลาที่กำหนดและมีผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีระดับคาคะแนนที่สูงข้ึน 

2. ควรมีการเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในการสืบคนขอมูลวิจัยกับเครือขายวิจัยตางสถาบันที่เพิ่มข้ึน 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   
ระดับคณะ มี 6 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมนิ 

1 การกำกบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

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

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทำ
หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) 
ผลงานของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 

5 หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา (ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 
จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง)  

ในแตละปการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 134 100 36 16 8 4 
2558  115 67 28 20 15 
2559   53 43 16 8 
2560    71 61 30 
2561     70 47 
2562      70 
รวม 134 215 156 158 175 174 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ป
การศึกษา 

จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา 
จำนวนนิสิต

ท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนนิสิต
ท่ียังไม
สำเร็จ

การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อัตราการ

คงอยู 
2558 2559 2560 2561 2562 

2557 134  58 21 2 1 82 4 64.57 3.15 
2558 115  35 41 5 6 87 14 76.11 13.27 
2559 53   15 22 6 43 8 81.13 11.32 
2560 71    10 27 37 28 52.11 33.80 
2561 70     19 19 42 27.14 54.29 
2562 70     0 0 0 0.00 100.00 
รวม 513  93 77 39 59 268 96 52.24 28.85 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา 2561 

ลำดับท่ี ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน
คน 

ท่ีตอบ 
คาเฉล่ีย 

1 (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 185 39 4.65 
(2) ดานความรู 195 39 5.00 
(3) ดานทักษะทางปญญา 195 39 5.00 
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 194 39 4.97 
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 193 39 4.95 

  (6)  ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 189 39 4.75 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 191 39 4.89 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 39 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (คน) 

39 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ 20) 100 

 
การเผยแพรผลงานของนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

1. บทความฉบับสมบูรณทีต่ีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 40 4.0 
2. บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 0.20 59 11.8 
3.1บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  0.40   
3.2 บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอยูในฐานขอมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบัน
นำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.40   

3.3 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
4. บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมที่ 2 0.60   
5.1 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.80   

5.2 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 0.80   
6.1 บทความที ่ต ีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานขอมูลระดับ
นานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หร ือระเบ ียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 

1.00   

6.2 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00   
7. งานสรางสรรคที ่มีการเผยแพรสู สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ ่ง หรือผานส่ือ
อิเล็กทรอนิกส online 

0.20   

8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   

9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60   
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ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80   
11. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00   

12. ผลรวมถวงน้ำหนัก 15.8 
13. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 59 

14. รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทในหลักสูตร 

26.77 

15. แปลงคาคะแนนที่ไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ไดเทากับ  

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของนิสิตท่ีตีพิมพเผยแพรของนิสิตระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2562 

ที่ ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงที่เผยแพรผลงานวจิัย 
ปที่ตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

1 นัฐพล  
ผายเงิน 

ข การมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยที่
ตนทาง 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 208-218. 

0.2 

2 กาญจนา 
สมเด็จ 

ข แนวทางและวิธีการพัฒนา
อ่ืนๆที่ใชในการพัฒนา

บุคลากรรายบุคคล (IDP) 
ของสำนักศาลยุติธรรม

ประจำภาค 2 ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2562 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 44-54. 

0.2 

3 ชยุต  
วรวิสุทธิกูล 

ก การมีสวนรวมของประชาชน
ในการปองกันและแกไข
มลพิษทางอากาศจากฝุน
ละอองขนาดเล็กใน
กรุงเทพมหานคร 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 119-127. 

0.2 

4 พรชัย  
แสนวงศใน 

ข ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีตอการใหบริการของฝาย
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย องคการบริหารสวน
ตำบลบางพลีใหญ จังหวัด
สมุทรปราการ 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 279-289. 

0.2 

5 สายชล  
เกศักดิ์ 

ก ปญหาการพัฒนาขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดที่วาการอำเภอ
ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 435-444. 

0.2 

6 ทองพูน  
มุมังคโล 
(ชุมชุม) 

ข การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาของ
นักเรียนโรงเรียนขวาววทิยา
คาร ตำบลขวาง อำเภอเสล
ภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 304-316. 

0.2 

7 ดนุพล  
ศรีคง 

ข การจัดการความรูเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติงานของ
สำนักงานเกษตรและสหกรณื
จังหวัดนครสวรรค 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 128-137. 

0.2 
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ที่ ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงที่เผยแพรผลงานวจิัย 
ปที่ตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

8 ภาณุพงศ 
หองแซง 

ข หลักธรรมาภิบาลกับผูนำ
ทองที่ตำบลปาไร อำเภอดอน
ตาล จังหวัดมุกดาหาร 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 350-365. 

0.2 

9 นิรัตติศัย 
เต็มใจ 

ข แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปของ
เทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 258-267. 

0.2 

10 นิตยา  
พลนิกร 

ข การมีสวนรวมของครัวเรือน
ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายใน
เขตรับผิดชอบของ
ศูนยบริการสาธารณสุข 
เทศบาลตำบลหนองบัว 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 233-244. 

0.2 

11 ประวิชกร 
ขุนแข็ง 

ข ประสิทธิผลการใหบริการ
ประชาชนในงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลหนองโน  
อำเภอกระนวน  จังหวัด
ขอนแกน 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 317-328. 

0.2 

12 เกรียงศักดิ ์
ขันทว ี

ข แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ขององคการบริหารสวน
ตำบลพระอาจารย อำเภอ
องครักษ จังหวัดนครนายก 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 55-65. 

0.2 

13 จุไรรัตน 
เดือนจำรูญ 

ข กระบวนการยุติธรรม
ทางเลือกสูวิธีการลงโทษ
ผูกระทำผิดโดยไมตองคุมขงั 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 83-91. 

0.2 

14 นันทิยา สุ
ยะบุตร 

ก วัฒนธรรมกับความเข็มแข็ง
ของชุมชน: กรณีศึกษาชนเผา
ล๊ัวะในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลบอหลวง อำเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 219-232. 

0.2 

15 กัลยา อุ
ศรีษะ 

ก บทบาทของคณะกรรมการ
หมูบานในการพัฒนาชุมชน
ตามแผนพัฒนาตำบล ในเขต
พ้ืนที่เทศบาลตำบลสันพระ
เนตร 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 29-43. 

0.2 

16 ศศิกาญจน 
อินตะสุข 

ก การบริหารจัดการของ
เทศบาลตำบลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ : 
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสัน
พระเนตร 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 407-421. 

0.2 

17 ธัชชัย 
กันทะวงศ 

ก ความสัมพันธระหวางการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลกับความพึงพอใจของ
ประชาชนในเทศบาลตำบล

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 158-171. 

0.2 
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ที่ ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงที่เผยแพรผลงานวจิัย 
ปที่ตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

แมปง อำเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม 

18 เจษฎา คำ
ราพิศ 

ก ความเขาใจทางการเมืองของ
ประชาชนในการเลือกตั้ง
ทองถิ่นของเทศบาลตำบลทา
ศาลา อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 92-106. 

0.2 

19 กอบศักดิ์ 
ครองวิริยะ
ภาพ 

ข คุณภาพชีวิตผูสูงอายุกับการ
ใหบริการดานเบ้ียยังชีพของ
องคการบริหารสวนตำบล
ยานยาว อำเภอสามชุก 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 20-28. 

0.2 

20 อนิวัฒน 
โยธินอัศวกุล 

ก การมีสวนรวมของประชาชน
กับการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่

ก่ึงเมืองก่ึงชนบท : 
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสัน
ผีเส้ือ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 458-469. 

0.2 

21 ไพฑูรย คำ
ราพิศ 

ก การเปรียบเทียบความสุขของ
ผูสูงอายุในโรงเรียนเกษียณ
วัยกับผูสูงอายุในชุมชนของ
เทศบาลตำบลทาศาลา 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 338-349. 

0.2 

22 จำรัส คำรา
พิศ 

ก วัฒนธรรมองคกรในการ
ปฏิบัติงานกับความผูกพันตอ
องคกรของพนักงานเทศบาล
ตำบลทาศาลา อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 66-82. 

0.2 

23 นราทิพย 
จักขุเนตร 

ก การมีสวนรวมของกลุมสตรี
ในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนใน
เขตเทศบาลตำบลสันพระ
เนตร อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 181-194. 

0.2 

24 ยิ่งลักษณ 
พรหมเดช 

ข ความรูความเขาใจและการมี
สวนรวมของประชาชนในการ
จัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
เกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 376-386. 

0.2 

25 เอกวัฒน 
ปญยศ 

ข ขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 
กรมราชฑัณฑ 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 497-512. 

0.2 

26 นงลักษณ 
จันติ๊บ 

ข คุณภาพชีวิตของประชาชนที่
ใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐใน
พ้ืนที่เทศบาลตำบลปาไผ 
อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

27 นิพัทธ ดวง
สุวรรณ 

ข การเสริมสรางความสามารถ
ในการปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช

0.2 
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ที่ ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงที่เผยแพรผลงานวจิัย 
ปที่ตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

ประชาชนตำบลเวียงพราว 
อำเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 245-257. 
28 เจะยูสนี  

ตาเหย็บ 
ข การบริหารงานตามหลักธรร

มาภิบาลของเทศบาลตำบล
ปะเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก 
จังหวัดนราธิวาส 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

29 สุวรรณี  
สวนโคกกลาง 

ข การธำรงรักษาบุคลากรใหคง
อยูในองคการบริหารสวน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

30 เกียรติศักดิ์ 
ประดิษฐพร 

ข บทบาทในการสงเสริมสิทธิ
มนุษยชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

31 อิสสะมาแอ 
ยาโกะ 

ข ผลกระทบจากความรุนแรง
ในพ้ืนที่อำเภอมายอ จังหวัด
ปตตาน ี

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

32 ขวัญตา โท
บุรี  

ข แนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนตำบล
ปะแต อำเภอยะหา จังหวัด
ยะลา 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

33 ศุภชัย นาค
ศรีจันทร 

ข การพัฒนาการเมืองภาค
พลเมืองกับ
กระบวนการพัฒนา
ประชาธิปไตยชุมชน อำเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 422434. 

0.2 

34 นราฤทธิ์ 
ดวงบาล 

ก ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
ในการเลือกตั้งการเมือง
ทองถิ่นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแมโจ 
กรณีศึกษา เทศบาลเมืองแม
โจ 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 195-207. 

0.2 

35 เฉลิมภพ 
แกนจัน 

ข การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลขององคการบริหาร
สวนตำบลบางรัก อำเภอ
เมืองตรัง จังหวัดตรัง 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 107-118. 

0.2 

36 กฤติกรณ 
ชัยยา 

ก ความสัมพันธระหวางความ
ผูกพันตอองคกรกับคุณภาพ
ชีวิตในการทำงานของตำรวจ 
สังกัดกลุมงานจราจร  
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่15 เร่ือง "บูรณาการ
งานวิจัยขับเคล่ือนศรษฐกิจไทยดวย

นวัตกรรม"  

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 1-19. 

0.2 

37 คูณ สุขรี ก ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา
ขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัด
ที่วาการอำเภอในจังหวัด
กาฬสินธุ 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 
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ที่ ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงที่เผยแพรผลงานวจิัย 
ปที่ตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

38 จิตราภรณ 
แมนรัตน 

ข ความพึงพอใจของผูปกครอง
ตอการดำเนินงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลทา
มะเฟอง อำเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

39 มุกดา เตมีย
ศักดิ ์

ข ปจจัยที่มีผลตอความกาวหนา
ในอาชีพของขาราชการ
ตำแหนงปลัดอำเภอ 
กรณีศึกษาปลัดอำเภอใน
พ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

40 สุมาลัย  
นวลศรี 

ข ปญหาและอุปสรรคในการ
แกไขเร่ืองรองทุกขผานศูนย
ดำรงธรรมอำเภอ กรณีศึกษา
ศูนยดำรงธรรมอำเภอแมใจ 
จังหวัดพะเยา 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

41 อุกฤษ  
ชำนิกุล 

ข ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหาร
สวนตำบลสำโรง อำเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะ
เกษ 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

42 เจตนารมณ 
อัตถาวงศ 

ข ผลการปฏิบัติหนาที่ของ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
บานกลาง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

43 สุภา  
ธรรมวงศ 

ข ความผูกพันตอองคการของ
พนักงานสำนักงานทางหลวง

ที่ 15 อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

44 สิริวรรณ 
เหลาแกว 

ข การพัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธของเทศบาล
ตำบลรอนทอง อำเภอบาง
สะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

45 ศิวะ  
ฤทธิ์เลิศ 

ข การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตำบล
รอนทอง อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

46 จุฑามาศ 
สมณะ 

ข การมีสวนรวมของประชาชน
ในการดำเนินงานของสภา
เทศบาลตำบลบวกคาง 
ตำบลบวกคาง อำเภอสัน
กำแพง จังหวัดเชียงใหม 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

47 วณิชชยา 
สุขเจริญ 

ข การบริหารงานภาครัฐแนว
ใหมตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่นองคการบริหาร
สวนตำบลหวยโปง อำเภอ
เมือง จังหวัดแมฮองสอน 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 
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ที่ ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงที่เผยแพรผลงานวจิัย 
ปที่ตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

48 ปยวดี  
เอียนรัมย 

ข การบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล กรณีศึกษาองคการ
บริหารสวนตำบลบางกะจะ 
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

49 สุริยา  
อุดรตะกูล 

ก ปญหาการใหบริการ
ประชาชนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอำเภอ
ศรีเมืองใหม จังหวัด
อุบลราชธาน ี

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

50 รัชพล  
จิตรเจริญ 

ก ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
ของประชาชนในการบริหาร
จัดการแหลงน้ำของโครงการ
ชลประทานจังหวัด
อุบลราชธาน ีกรณีศึกษาการ
บริหารจัดการแหลงน้ำใน
อำเภอเดชอุดม จังหวัด
อุบลราชธาน ี

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

51 กันตสิษฐ  
ธนพนพิพัฒน 

ก ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนา
ขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
โครงการชลประทานจังหวัด
อุบลราชธาน ี

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

52 แสวง อ่ึงปา ข พฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำ
ในคดีจำหนายยาเสพตดิ 
กรณีศึกษาเรือนจำจังหวัด
หนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภู 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

53 พิเชษฐ  
ปตถา 

ข คุณภาพของการใหบริการ
ดานส่ิจำเปนขั้นพ้ืนฐานใน
การดำรงชีวิตของผูตองขังใน
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

54 สุรียณัฏฐ  
เหมติรันดร 

ก แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ของทหารกองประจำการ
สังกัดกองทัพบก 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

55 พัชรพล 
หลาบเลิศบุญ 

ข คุณภาพชีวิตการทำงานของ
ขาราชการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

56 พัชราภา 
หลาบเลิศบุญ 

ข อิทธิพลที่มีผลตอการใช
บริการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาทาง
อินเตอนเน็ต 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

57 บัญชา  
อิทธิพงศสกุล 

ข ความพึงพอใจของประชาชน
ตอการใชบริการรถไฟฟามหา
นครสายสีน้ำเงิน 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 
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ที่ ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิจัย แหลงที่เผยแพรผลงานวจิัย 
ปที่ตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

58 ชนิมา 
ทรัพยสุนทร 

ข การพัฒนาการทองเที่ยวภาค
อีสานตอนลาง 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

59 พงศพัฒน 
หมายชัยธัญ 

ข ปจจัยตอขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน 
กรณีศึกษาสำนักงานการ
โยธา กรุงเทพมหานคร 

งานประชุมและนำเสนอผลงาน

วิชาการคร้ังที ่16 เร่ือง "งานวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย"  

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มถิุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา  

0.2 

 
ผลงานวิชาการ 

ที่ ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิชาการ แหลงที่เผยแพรผลงานวจิัย 
ปที่ตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

1 นัฐพล  
ผายเงิน 

ข การมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยที่
ตนทาง 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 173-186.  

0.1 

2 กาญจนา 
สมเด็จ 

ข การจัดการความรูสูความ 
สำเร็จขององคกรแหงการ
เรียนรู 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา 30-40.  

0.1 

3 ชยุต  
วรวิสุทธิกูล 

ก การมีสวนรวมของประชาชน
ในการปองกันและแกไข 
มลพิษทางอากาศจากฝุน
ละอองขนาดเล็ก 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 91-103.  

0.1 

4 พรชัย  
แสนวงศใน 

ข การแกปญหาคอรรัปชั่นใน
สังคมไทย 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 235-243.  

0.1 

5 สายชล  
เกศักดิ์ 

ก ปญหาการพัฒนาขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสังกัดที่วาการอำเภอ 
ในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 362-378.  

0.1 

6 ทองพูน  
มุมังคโล 
(ชุมชุม) 

ข การปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาของ
นักเรียน 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 257-268.  

0.1 

7 ดนุพล  
ศรีคง 

ข การบริหารภาครัฐแนวใหม
โดยหลักธรรมของพุทธ
ศาสนา 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 104-111.  

0.1 

8 ภาณุพงศ 
หองแซง 

ข หลักธรรมาภิบาลกับผูนำ
ทองที่ตำบลปาไร อำเภอดอน
ตาล จังหวัดมุกดาหาร 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 398-406.  

0.1 
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ที่ ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิชาการ แหลงที่เผยแพรผลงานวจิัย 
ปที่ตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

9 นิรัตติศัย 
เต็มใจ 

ข ประวัติศาสตรเมือง
เพชรบูรณ 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 298-312.  

0.1 

10 นิตยา  
พลนิกร 

ข การมีสวนรวมของประชาชน
ในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย
เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 198-207.  

0.1 

11 ประวิชกร 
ขุนแข็ง 

ข การเลือกตั้งในการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา 269-277. 

0.1 

12 เกรียงศักดิ์ 
ขันทว ี

ข องคกรแหงการเรียนรูใน
ศตวรรษที ่21 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 41-52.  

0.1 

13 นันทิยา  
สุยะบุตร 

ก วัฒนธรรมกับความเข็มแข็ง
ของชุมชน 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 187-197.  

0.1 

14 กัลยา  
อุศรีษะ 

ก บทบาทของคณะกรรมการ
หมูบานในการพัฒนาชุมชน 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา 20-29.  

0.1 

15 ศศิกาญจน 
อินตะสุข 

ก การบริหารจัดการและ
คุณภาพชีวิต 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 343-352.  

0.1 

16 ธัชชัย 
กันทะวงศ 

ก หลักธรรมาภิบาลกับการ
บริหารงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 133-141.  

0.1 

17 เจษฎา  
คำราพิศ 

ก ความเขาใจทางการเมืองกับ
การเลือกตั้งทองถิ่น 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 288-297.  

0.1 

18 กอบศักดิ์ 
ครองวิริยะ
ภาพ 

ข การใหบริการดานเบ้ียยังชีพที่
สงผลตอคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุ 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 12-19.  

0.1 

19 อนิวัฒน 
โยธินอัศวกุล 

ก การพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ก่ึง
เมืองก่ึงชนบท 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 385-397.  

0.1 
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ที่ ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิชาการ แหลงที่เผยแพรผลงานวจิัย 
ปที่ตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

20 ไพฑูรย  
คำราพิศ 

ก ความสุขของผูสูงอาย ุ วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 288-297.  

0.1 

21 จำรัส  
คำราพิศ 

ก วัฒนธรรมองคกรกับความ
ผูกพันตอองคกร 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 53-62.  

0.1 

22 นราทิพย 
จักขุเนตร 

ก การมีสวนรวมกับการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืน 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 153-162.  

0.1 

23 ยิ่งลักษณ 
พรหมเดช 

ข การจัดการทองเที่ยวโดย
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 324-331.  

0.1 

24 เอกวัฒน 
ปญยศ 

ข ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง 
กรมราชทัณฑ 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา 419-428. 

0.1 

25 นงลักษณ 
จันติ๊บ 

ข คุณภาพชีวิตของประชาชนที่
ใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐใน
พ้ืนที่เทศบาลตำบลปาไผ 
อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 16 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา   

0.1 

26 นิพัทธ  
ดวงสุวรรณ 

ข บทบาทของผูนำชุมชนในการ
สงเสริมการใชแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 208-218.  

0.1 

27 เกียรติศักดิ ์
ประดิษฐพร 

ข การสงเสริมสิทธิมนุษยชน
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 16 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา   

0.1 

28 อิสสะมาแอ 
ยาโกะ 

ข การพัฒนาโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัด
ชายแดนภาคใตในมุมมอง 
กระแสกอการราย 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 408-418.  

0.1 

29 ขวัญตา  
โทบุรี  

ข แนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนตำบล
ปะแต อำเภอยะหา จังหวัด
ยะลา 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 16 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา   

0.1 

30 ศุภชัย  
นาคศรีจันทร 

ข การจัดการภาครัฐแนวใหม 
ประสิทธิภาพหรือความ
ยุติธรรม 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา 353-361. 

0.1 
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ที่ ชื่อผูวิจัย 
แผนการ
ศึกษา 

ชื่อผลงานวิชาการ แหลงที่เผยแพรผลงานวจิัย 
ปที่ตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

31 นราฤทธิ์ 
ดวงบาล 

ก การเขารวมการเลือกตั้ง
ทองถิ่น 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หนา 163-172.  

0.1 

32 เฉลิมภพ 
แกนจัน 

ข “ธรรมาภิบาล” แนวทางใน
การบริหารบานเมืองที่ด ี
“GOOD 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา 81-90. 

0.1 

33 กฤติกรณ 
ชัยยา 

ก คุณภาพชีวิตในการทำงาน
และความผูกพันตอองคกร 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 15 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 7 และอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 

พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา 1-11.  

0.1 

34 มุกดา  
เตมียศักดิ ์

ข ประสิทธิภาพที่สงผลตอ
ความกาวหนาในอาชีพของ
ปลัดอำเภอ กรณีศึกษา
จังหวัดพะเยา 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 16 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา   

0.1 

35 จุฑามาศ 
สมณะ 

ข การจัดสวัสดิการสังคมเบ้ียยัง
ชีพผูสูงอายุของเทศบาล
ตำบลบวกคาง   

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 16 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา   

0.1 

36 วณิชชยา 
สุขเจริญ 

ข การบริหารงานภาครัฐแนว
ใหมตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถิ่น    

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 16 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา   

0.1 

37 แสวง อ่ึงปา ข พฤติกรรมของผูกระทำผิดซ้ำ วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 16 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา   

0.1 

38 พัชรพล 
หลาบเลิศบุญ 

ข ขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 16 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา   

0.1 

39 พัชราภา 
หลาบเลิศบุญ 

ข นโยบายภาครัฐเก่ียวกับการ
บริการการยื่นแบบเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาทาง
อินเตอรเน็ต 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 16 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา   

0.1 

40 พงศพัฒน 
หมายชัยธัญ 

ข ปจจัยตอขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน 

วารสารรวมบทความนำเสนอ
ผลงานวิจัยคร้ังที่ 16 มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

วันเสารที่ 6 และอาทิตยที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วัช
รพล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
หนา   

0.1 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ 3.1  การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิต ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.1 การรับนิสิต (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    3.1.1.1 การกำหนดเปาหมายจำนวนรับนิสิตคำนึงความตองการของตลาดแรงงาน และสภาพความ
พรอมของอาจารยประจำที่มีอยู ควบคุมอัตราสวนอาจารยตอนิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

4.25 4.30 

   3.1.1.2 เกณฑการรับนิสิตที่ประกาศรับสะทอนคุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปดสอน
และสอดคลองกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญาวิสัยทัศนของสถาบันและหลักสูตร 
ผลลัพธการเรียนรู ที ่กำหนดในหลักสูตร เชน GPA ความรู พื ้นฐานในสาขาภาษาตางประเทศ  
คุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ฯลฯ 

4.67 4.75 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

4.50 4.65 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัตแิละศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.00 4.15 

    3.1.1.5 กระบวนการคัดเลอืกระดับบัณฑิตศึกษา/หลักสูตที่มีสภาวิชาชีพ/หลักสูตรทั่วไป มีความ
เขมงวดเพื่อใหไดนิสิตที่มีศักยภาพในการเรียนรูดวยตนเอง (พิจารณาจากอัตราสวนนิสิตที่รับเขาตอ
ผูสมัคร) 

4.50 4.55 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหส ูงกวา
คุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา 
ตางประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.00 4.25 

รวมผลการประเมิน 4.32 4.44 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

4.65 4.77 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา
ศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

4.70 4.75 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

4.85 4.90 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

4.55 4.65 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.55 4.75 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการ
เรียน 

4.60 4.75 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

4.65 4.77 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

4.68 4.80 

รวมผลการประเมิน  4.65 4.77  

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ป
การศึกษา 2562  ดานการรับนสิิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

4.32 4.44 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

4.65 4.77 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.50 4.61 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรยีมความพรอม
กอนเขาศึกษาที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องมีการปฐมนิเทศนิสิตใหม  
มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกบัช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบงัคับของมหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ ไดอยางชัดเจนมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.65 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องมีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มี
คูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง ๆ ไดอยางชัดเจน และนำ
ผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรือ่งมกีารปฐมนิเทศนิสติใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกบัช้ีแจงกฎระเบียบ 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง ๆ ไดอยางชัดเจนมี โดยมวิีธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. ประชุมวางแผนการจัดทำคูมือการปฐมนิสิตใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน 
2. จัดทำคูมือปฐมนิเทศนิสิตพรอมกบัช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบงัคับของมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง ๆ ใหชัดเจน 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในประเด็นการปฐมนิเทศนิสิต
ใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ ไดอยางชัดเจน 
โดยมีผลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. มีกฎระเบียบ ขอบงัคับของมหาวิทยาลัย หนวยงานตาง ๆ อยางชัดเจน 
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ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาวิทยานิพนธ 
 (เฉพาะปริญญาโท/เอก) ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรี (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล 
การใหคำปรึกษา และแนะแนวแกนิสิตปริญญาโท/เอก) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 4.80 4.82 4.85 
    1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีความรู ความสามารถ ในการ
แนะนำการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

4.65 4.68 4.70 

    1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมีเวลาในการใหคำปรึกษาที่เพียงพอ 4.80 4.89 4.89 
    1.4 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความสนใจ ติดตามผลการทำ
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนิสิต อยางสม่ำเสมอ 

4.85 4.88 4.90 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงานสรางสรรคแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น
และชวยแกไขปญหาตางๆ 

4.75 4.75 4.80 

รวมผลการประเมิน 4.77 4.80 4.82 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษา ปการศึกษา 2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานพินธและการคนควาอิสระ
บัณฑติศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ 
คนควาอิสระบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.50 4.50 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.73 4.75 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.58 4.65 
    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.50 4.65 

    3.2.5 อาจารยที ่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที ่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการ ความ
ชวยเหลือดานอ่ืนๆ 

4.50 4.50 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศกึษาชา ฯลฯ) 

4.13 4.25 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.50 4.50 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา การทำ
วิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

4.50 4.65 

รวมผลการประเมิน 4.49 4.56 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 2562  
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.50 4.65 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

4.50 4.50 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.68 4.70 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.68 4.70 

    3.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตชวยเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ICT 
literacy, scientific literacy, media literacy, health literacy, life skill, career skills 

4.25 4.35 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.25 4.35 

    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.00 4.25 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

4.00 4.30 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

3.55 3.55 

รวมผลการประเมิน 4.27 4.37   

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษาและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานสิิต ปการศึกษา 
2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและดานการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษา) 

4.49 4.56 

3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.27 4.37 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.38 4.47 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสงูสุดในเรื่องอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธืและการ
คนควาอิสระมเีวลาในการใหคำปรึกษาคนควาที่เพียงพอ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดใน
เรื่องอาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลืออื่นๆ หรอืถายทอดประสบการณดานการ
วิจัยและงานสรางสรรคแกนิสิต ตลอดจนรบัฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ คาเฉลี่ยเทากบั 4.70 
คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนระบบอาจารยทีป่รกึษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและทีป่รกึษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบณัฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพฒันา
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นิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสดุในเรื่องการจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่
มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน หรือสำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการจัดการความเสี่ยงดาน
นิสิต (มีขอมลูนิสิตที่มผีลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงทีจ่ะออกกลางคัน หรือสำเรจ็การศึกษาชา ฯลฯ) และนำผลการ
ประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรือ่งการจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมลูนิสิตที่มผีลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงทีจ่ะ
ออกกลางคัน หรอืสำเรจ็การศึกษาชา ฯลฯ) โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2. มีการจัดระบบการควบคุมดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรึกษาและการ

พัฒนาศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นการจัดการความเสี่ยง
ดานนิสิต (มีขอมลูนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงทีจ่ะออกกลางคัน หรอืสำเรจ็การศึกษาชา ฯลฯ) โดยมผีล
การดำเนินงานที่เปนรปูธรรมดังน้ี 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมลูนิสิตทีม่ีผลการเรยีนต่ำ มีความเสี่ยงทีจ่ะออกกลางคัน หรือ

สำเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) 
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู  
(จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 
2557 134 100 36 16 8 4 
2558  115 67 28 20 15 
2559   53 43 16 8 
2560    41 61 30 
2561     70 47 
2562      70 
รวม 134 215 156 158 175 174 

 
อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ีรับเขา จำนวนนิสิตตนปการศึกษา จำนวนนิสิตส้ินสุดปการศึกษา อตัราการคงอยู (รอยละ) จำนวนท่ีหายไป 
2557 134 45 3.15 89 
2558 115 26 13.27 89 

2559 53 8 11.32 45 

2560 71 28 33.80 43 

2561 70 42 54.29 28 
2562 70 70 100.00 0 

รวม 513 219 42.69 294 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.81 4.82 5.00 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.86 4.88 4.95 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.89 4.90 5.00 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.75 4.80 4.85 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.87 4.88 4.88 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.78 4.88 4.90 

รวมผลการประเมิน 4.83 4.86 4.93 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2562   ดานผลท่ีเกิดกับนิสติ 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.3 ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต (IQA 3.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา 
 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.3.1 มีอัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร 4.00 4.05 
    3.3.2 มีอัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 4.00 4.25 
    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.50 4.85 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.25 4.25 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.77 4.78 
    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 5.00 5.00 
    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 5.00 5.00 
    3.3.8 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.83 4.85 
    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.81 4.85 
    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.62 4.69 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่องความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน ความ
รวดเร็วในการจัดการขอรองเรยีน และผลการจัดการขอรองเรียนคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง
อตัราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร และนิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวย
ตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเองคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 
คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการคงอยู การสำเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผล
การจัดการขอรองเรียนของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องอัตราการสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร และนิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่
แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง คาเฉลี่ยเทากับ 4.25 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที ่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องอัตราการสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของหลักสูตร ความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการ
ผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเองของนิสิต และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง อัตราการ
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลกัสูตร ความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการวิจัย
ที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเองของนิสิต โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
2. มีการวางแผนการจัดระบบในเรื่องตางๆ 

ทั้งน้ีสามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน
ของนิสิตในประเด็น.. อัตราการคงอยูของนิสิตในหลักสูตร และ ชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง.โดยมีผลการดำเนินงานที่เปน
รูปธรรมดังน้ี 

1. มีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. การเพิ่มชองทางการจัดการชอรองเรียนนิสิต 
3. มีระบบการติดตามนิสิตเพื่อการคงอยูของนิสิต 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.1 ระบบการรับและแตงต้ังอาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) (IQA 4.1 ความ 
คิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.1 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4 4.00 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.59 4.65 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร
สามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.5 4.55 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่
ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

5 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.52 4.55 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการบริหารอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.1 การจัดสรร หรือจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 
ตามเปาหมายทีก่ำหนด 

4.25 4.26 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.7 4.7 

    4.1.2.3 ระบบและกลไกบริหารกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาอาจารยที่มีศักยภาพใหคง
อยูกับสถาบัน  ลดอัตราการลาออก  หรือการยายงาน แผนบริหารหลักสูตรควรประกอบดวย  แผน
อัตรากำลัง  แผนการสรรหาและรับอาจารยใหม แผนธำรงรักษา แผนการหาตำแหนงทดแทนกรณีลา
ไปศึกษาตอ/เกษียณอายุ อ่ืนๆ ตามบริบท 

4.3 4.3 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

4.1 4.15 

    4.1.2.5 มีแผนบริหารความเสี่ยงดานการบริหาร กรณีมีอาจารยสวนเกิน กรณีมีอาจารย   ขาด
แคลน กรณีมีอาจารยสมดุลกับภาระงาน เพื่อใหมีอาจารยคงอยู และมีแผนบริหาร   ความเส่ียง ดาน
จรรยาบรรณที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลนิสิต 

4.15 4.25 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.50 4.65 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.50 4.65 
    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.15 4.25 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
                                                                   ปการศึกษา 2562 33 

 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ัง 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการ 
สงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบรหิารอาจารยประจำหลักสูตร 5.00 5.00 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 5.00 5.00 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.25 4.56 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร/
อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย (IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับ
และแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย และ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.3.1 การใหโอกาสอาจารยทุกคนไดพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 5.00 5.00 
    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.00 4.05 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.33 4.35 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.50 4.50 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.67 4.75 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.25 4.30 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.17 4.20 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.33 4.35 

รวมผลการประเมิน 4.41 4.43 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 4.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการรับและแตงต้ังอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร 
ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย) 
4.1.1 ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับ
อาจารยใหม) 

4.52 4.55 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.25 4.56 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.41 4.43 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.39 4.56 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื ่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงตั ้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ มีศักยภาพที่สูงข้ึนเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต คาเฉลี่ยเทากับ 
4.05 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง การจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ มีศักยภาพที่สูงข้ึนเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต และ
นำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตาม
มาตรฐานและ มีศักยภาพที่สูงข้ึนเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. เสนอแผนงบประมาณการสนับสนุนทุนการวิจัย อบรมเพือ่พัฒนาอาจารย 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานระบบการรบัและแตงต้ังอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร, 

ดานระบบการบรหิารอาจารย และดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในประเด็นการจัดสรรงบประมาณใน
การพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ มีศักยภาพที่สูงข้ึนเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตโดยมี
ผลการดำเนินงานที่เปนรปูธรรมดังน้ี 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. แผนงบประมาณการสนับสนุนทุนการวิจยั อบรมเพื่อพฒันาอาจารย 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2562) 
1 ผศ.ดร.สืบพงศ สุขสม รศ.ดร.สืบพงศ สุขสม 
2 รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ 
3 ศ.อนันต เกตุวงศ ศ.อนันต เกตุวงศ 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 การกำหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความ
พรอม และสำเร็จการศึกษา 

4.65 4.70 4.75 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.70 4.78 4.78 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.75 4.75 4.75 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.80 4.80 4.80 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.60 4.70 4.75 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.40 4.50 4.60 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.60 4.60 4.65 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

4.75 4.75 4.75 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.75 4.76 4.80 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.80 4.82 4.85 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 4.65 4.70 4.85 
    1.12 บรรยาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรม
การอยูรวมกัน 

4.65 4.68 4.70 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.60 4.65 4.70 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.70 4.70 4.75 

รวมผลการประเมิน 4.67 4.70 4.75 

 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
                                                                   ปการศึกษา 2562 36 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความ
พึงพอใจของอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
4.3 การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารย 
(IQA 4.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึง
พอใจของอาจารย) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.00 4.25 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.65 4.75 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 5.00 5.00 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 

5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.66 4.75 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบรหิารหลักสูตรและกระบวนการการคงอยู
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.75 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องอัตราการคงอยูของอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตร และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรงุเรื่องอัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2. วิเคราะหปญหารการบรหิารหลักสูตร 
3. วางแผนปรบัปรุงการบริหารหลักสูตร 

ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการบรหิารหลักสูตรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็นอัตราการคงอยูของอาจารย
ผูรบัผิดชอบหลักสูตร โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. ผลการวิเคราะหปญหาการบริหารหลักสูตร 

  3. แผนการปรับปรุงการบริหารหลักสูตร 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ ปการศึกษา 2562   
ดานสาระของรายวิชาในหลกัสูตร เฉพาะระดับบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.1 ดานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (IQA 5.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.1.1 หลักสูตรมีการกำหนดสาระวิชาทางทฤษฎี และการปฏิบัติที่ชวยสรางโอกาสในการพัฒนาความรู ทักษะ
ผานการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 

4.43 4.45 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตได
เรียน 

4.62 4.65 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

4.10 4.25 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเนื้อหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเนื้อหาที่ครบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา 
และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.68 4.70 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

4.65 4.70 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.61 4.65 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 4.56 4.65 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 4.00 4.25 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 4.12 4.20 
    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 4.12 4.15 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

4.67 4.70 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)   
    5.1.12 เน้ือหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวของที่มีความที่ซับซอน มีจุดเนน 4.14 4.25 
    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการ
ของสังคม 

4.27 4.35 

    5.1.14 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับ
ระดับของหลักสูตร 

4.19 4.20 

   5.1.15 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหมมากกวาระดับ
ปริญญาโท 

- - 

รวมผลการประเมิน 4.37 4.43 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลกัสูตร และการ
ปรับปรงุหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.43 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.15 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องการเปดรายวิชาเลือกสนอง
ความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรงุ
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เรื่องการเปดรายวิชาเลือกเสรี เพือ่ใหมีความทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ดังน้ี 

1. มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2. มีการวิเคราะหแผนการเรียนและรายวิชา 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นการเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการ

ของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน โดยมีผลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 
1. มีรายงานประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2. มีผลการวิเคราะหรายวิชาในแผนการเรียน 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.1ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 

5.00 5.00 

    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียน
กับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 

5.00 5.00 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยใหทันสมัยในดาน
เน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 

5.00 5.00 

    5.2.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 และ มคอ .4) ทุกรายวิชา
แจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

5.00 5.00 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียม
กัน 

4.21 4.25 

    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 

N/A N/A 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.2.7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลาใน
การใหคำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 

5.00 5.00 

    5.2.8 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยที่จะควบคุมการทำ
วิทยานิพนธของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 

5.00 5.00 

    5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑ 5.00 5.00 
    5.2.10 มีการกำกับใหอาจารยพิเศษที่มาทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง N/A N/A 

รวมผลการประเมิน 3.92 3.93 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
5.2.2 ดานการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.93 4.93 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.33 4.35 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผู ทรงค ุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.98 4.98 

    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตองมีกอน
เขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.47 4.55 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การ
ทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.37 4.45 

    5.2.6 การสงเสริมความสามารถพิเศษ คุณลักษณะที่เอ้ือตอการทำงาน (ความรับผิดชอบ ทักษะการส่ือสาร
การพูด ฟง อาน เขียน ทักษะ ICT ทักษะการแกปญหา ฯลฯ) ดวยวิธีการหลายชองทาง เชน การสงเสริมการ
เรียนรูดวยเทคโนโลยีส่ือสาร (เครือขายทางสังคม online learning) 

4.96 4.96 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การ
เผยแพรผลงาน) 

4.30 4.35 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน 4.07 4.15 
    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ N/A N/A 
    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

5.0 5.0 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

4.95 4.95 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู อาจารยในสาขา/
หลักสูตร 

4.02 4.10 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.00 4.05 
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิ่มเติม (    
    5.2.14 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่
เนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

4.04 4.15 

    5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารยผู สอนที ่เอื้อประโยชนตอนิสิตเต็มที่ ใหความ สำคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคำปรึกษาแกนิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย 

4.93 4.95 

    5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนิสิต เพื่อใหนิสิต
สำเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

4.95 4.95 

    5.2.17 หัวของานวิจัยของนิสิตสอดคลองหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญของอาจารยที่ปรึกษา 4.98 4.98 
    5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทำวิทยานิพนธของนิสิตแตละคนอยางนอยหน่ึงครั้ง
ตอภาคการศึกษา 

4.58 4.58 

    5.2.19 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เก่ียวของและนิสิตสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 4.84 4.85 
    5.2.20 มีการใหความรูและระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานขอมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4.06 4.15 

    5.2.21 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปญหาของวารสารที่ไมมี
คุณภาพ 

4.96 4.98 

    5.2.22 การช้ีแนะแหลงทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธและสงเสริมใหนิสิตจัดทำขอเสนอโครงการที่มีโอกาส
ไดรับทุนสนับสนุน 

4.86 4.86 

    5.2.23 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาชวย
สอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

N/A N/A 

รวมผลการประเมิน 4.55 4.60 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  3.92 3.93 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.45 4.60 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.18 4.27 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรือ่งดานการวางระบบผูสอน คาเฉลี่ยเทากับ 
3.93 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องดานการวางระบบผูสอน 
และนำผลการประเมินมาใชในการปรบัปรุงเรื่องดานการวางระบบผูสอน โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. แผนการอบรมและพฒันาอาจารยในการใชเทคนิคการสอน 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นดานการวาง

ระบบผูสอน โดยมผีลการดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรมดังน้ี 
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. โครงการพัฒนาอาจารยดานเทคนิคการสอน 

5.2.3 การกำกับกระบวนการการเรียนการสอน 
หลักสูตรใหความสำคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชาโดยคำนึงถึงความรู ความสามารถและ

ความเช่ียวชาญในวิชาที่สอนและเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยที่มอบหมายใหสอนในวิชาน้ันๆ เพื่อใหนิสิตไดรบั
ความรูประสบการณและไดรับการพัฒนาความสามารถ โดยในกระบวนการเรียนการในยุคศตวรรษที่ 21 หลักสูตร
เนนการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนการสอนมีการใชสื่อเทคโนโลยีที่ทำ
ใหนิสิตเรียนรูไดตลอดเวลาในสถานที่ใดก็ได โดยพัฒนาการเรียนการสอนนอกจากเรียนในชั้นเรียนแลวมีการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบ Western Cyber U ที ่นิสิตสามารถเรียนรู ได
ตลอดเวลาและสถานที่ใดก็ได ทุก Browser และทุกอุปกรณ ผานโทรศัพทมือถือในระบบปฏิบัติการ IOS และ 
Android มีการประเมินกระบวนการการจัดผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน โดยผลการประเมินพบวาผูเรียน
มีความพึงพอใจในตัวอาจารยผูสอน  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมและแจงใหอาจารยผูรับผิดชอบในรายวิชาที่เปดสอนในแตละ
ภาคเรียนเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3) ซึ่งอาจารยผูรับผิดชอบในรายวิชาตองสงแผนการ
เรียนรู  (มคอ.3) กอนเปดภาคเรียนในแตละภาคการศึกษาที ่รับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มอบหมายใหงานธุรการหลักสูตรเปนผูประสานงานและรวบรวมแผนการเรียนรู (มคอ.3) ของทุกรายวิชาในแตละ
ภาคเรียน ใหเสร็จสิ้นกอนเปดภาคเรียนในภาคการศึกษาน้ัน ๆ อยางนอย 30 วัน และเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อเสนอตอคณบดีตรวจสอบ โดยมีกลไกและกระบวนการ ดังน้ี 

มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร มีหนาที่บริหารหลักสูตรโดยกำหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบในแตละ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคเรียนทุกรายวิชารับผิดชอบในการจัดทำแผนการเรียนรู (มคอ.3) ใหเสร็จสิ้นทุกวิชา
กอนเปดภาคเรียนและ จัดทำ มคอ.5 หลังจากมกีารสอบปลายภาคพรอมการสงผลการเรียน 30 วัน 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2562  
ดานการประเมนิผูเรียน เฉพาะระดับบัณทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.00 4.00 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ 
สัมมนา ฯลฯ) 

4.34 4.35 

    5.3.3 การประเมินผลการเรยีนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกต
พฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการ
ประกอบอาชีพ 

4.46 4.50 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ
การเรียนรู 

4.26 4.35 

    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต 
(มีการวิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือ
เครื่องมือประเมินสามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการ
ปฏิบัตงิานไดจริงในโลกแหงการทำงาน) 

4.46 4.55 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรยีนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.51 4.55 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน 
สอดคลองกับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใชในการการตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิต
และลักษณะของรายวิชา) 

4.98 4.98 

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

5.00 5.0 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    8.1.10 การกำหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบ
ปองกัน ชัดเจน 

4.02 4.15 

    8.1.11 ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของวิทยานิพนธ 
สารนิพนธได 

4.00 4.10 

    8.1.12 วิทยานิพนธที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการ
ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสาร
ซ่ึงเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

4.00 4.15 

รวมผลการประเมิน 4.34 4.40 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.40 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการกำหนด
เกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คะแนน 
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรงุและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการการ
ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ. และนำผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรงุเรื่อง..เกณฑการประเมนิตางๆ โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. มีการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 
2. มีการพจิารณาเกณฑการประเมิน 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานการประเมินผูเรียนในประเด็นคุณภาพของวิทยานิพนธ สารนิพนธได วิทยานิพนธ

ที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เปน
ตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย 
สกอ. โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
2. มีการพจิารณาการสงเสริมงานวิจัยของนิสิตทีม่ีคุณภาพใหตีพิมพเผยแพรในวารสารทีม่ีฐานสงูข้ึน 
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1 )อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 5 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร คร้ังที่/วันที่ประชุม 
จำนวน

ผูเขารวม
ประชุม 

รอยละ 

1. รศ.ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล 
2. รศ.ดร.ณัฐวัฒน สิริพรวุฒ ิ  
3. รศ.ดร.สมเดช มุงเมือง 
4. รศ.ดร.สืบพงศ สุขสม 
5. ผศ.ดร.พราวพิชชาเถลิงพล 
6. รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร 

1 (26 /มิย. / 62) 6 คน 100 
2 (6 / กย. / 62) 6 คน 100 
3 (8 / พย. / 62) 5 คน 83.33 
4 ( 7 /กพ. / 63) 6 คน 100 
5 (4 /กค / 63) 5 คน 83.33 

เฉลี่ยรอยละ 100 93.33 

2 สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 
  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถามี) 
หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2551 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ 2555 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
1/2555และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
เม่ือวันที่ 5  เดือนเมษายน ป พ.ศ. 2559 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ 2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
7/2560เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและ
การใหความเห็นชอบหลักสูตร 
สงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบหลักสูตร 
ครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 4 ตุลาคม 2560 
ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรบัทราบใหความเห็นชอบหลักสูตรเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2561   

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 8 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 8 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา 
  2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา 
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.5 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

4) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน ........8........ วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง ....8....วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ..-..วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ....-...วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

 
   

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 2562 
หลักสูตรรัฐประศาสศาสตรมหาบัณพิต มีการจัดทำ มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีขอมูลเพื่อการนำเสนอใน
การปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

 
   

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู  (learning outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื่อวิชาที ่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ้น 4 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดป
การศึกษา 2562 จำนวน 8 วิชา คิดเปนรอยละ 50 (อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 
1. ปการศึกษา 2562 หลักสูตรมีการจัดทำแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การ
ปรับปรุง C-Mapping (Curriculum Mapping) ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2562 
2. มีขอมูลแผนการดำเนินการกำหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

 
  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรียนการสอน 
ปการศึกษา  2562 หลักสูตร. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร ไมมีการรับอาจารยใหม   

  
9) อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาอาจารยสอน จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 6 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนำความรูไปใชในการเรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดำเนินงาน 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 
 

รศ.ดร.พภัสสรณ  
วรภัทรถิระกุล 

เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 1 30 พย-1 ธค2562 บัณฑิต
วิทยาลัย 

ปรับปรุงการสอน 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 15 กุมภาพันธ 2563 สำนักวิจัยฯ ใชในการทำวิจัย 
2 รศ.ดร.พรเพ็ญ 

เพชรสุขศิริ 
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 1 30 พย-1 ธค2562 บัณฑิต

วิทยาลัย 
ปรับปรุงการสอน 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 15 กุมภาพันธ 2563 สำนักวิจัยฯ ใชในการทำวิจัย 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

3 
 

รศ.ดร.ณัฐวัฒน  
สิริพรวุฒิ 

เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 1 30 พย-1 ธค2562 บัณฑิต
วิทยาลัย 

ปรับปรุงการสอน 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 15 กุมภาพันธ 2563 สำนักวิจัยฯ ใชในการทำวิจัย 
4 
 

รศ.ดร.สืบพงศ  
สุขสม 

เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 1 30 พย-1 ธค2562 บัณฑิต
วิทยาลัย 

ปรับปรุงการสอน 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 15 กุมภาพันธ 2563 สำนักวิจัยฯ ใชในการทำวิจัย 
5 รศ.ดร.จรัสพงศ 

คลังกรณ 
เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 1 30 พย-1 ธค2562 บัณฑิต

วิทยาลัย 
ปรับปรุงการสอน 

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 15 กุมภาพันธ 2563 สำนักวิจัยฯ ใชในการทำวิจัย 
6 ศ.อนันต เกตุวงศ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย 15 กุมภาพันธ 2563 สำนักวิจัยฯ ใชในการทำวิจัย 

สรุปผล จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา.......6......คน 
จำนวนอาจารยประจำ 
รวม........6.........คน 

 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
ที่ไดรับการพัฒนา..........1.........คน   คิดเปนรอยละ....100.. (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2.  มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นำไปใชสนับสนุนปฏิบัติงาน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
ปฏิบัติงาน 

1 นายภูวนัย  
เพ็ชรไปร 

การพัฒนาศักยภาพอาจารยและ
บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย 

30 พ.ย.-1 
ธ.ค. 62 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

การใหบริการแบบกัลยาณมิตร 

  การศึกษาตอระดับปริญญาเอก 2561-
ปจจุบัน 

ทุนมหา 
วิทยาลัย 

ในการพัฒางานและตนเอง 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับการพัฒนา ......1....... 

คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 

.......1...... คน 
 

 
  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน 70 คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน58 คน คิดเปนรอย

ละ 82.85 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.89 เม่ือแยกเปนรายดานได
ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 282 58 4.90 ดีมาก 
2 ดานความรู 282 58 4.90  ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 280 58 4.85  ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 285 58 4.93  ดีมาก 
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
283 58 4.92  ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 280 58 4.85  ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 1692 58 4.89 ดีมาก 

 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2561) ทั้งส้ินจำนวน 39 คน มีผูตอบแบบ

ประเมินจำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม 
เทากับ 4.87 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 185 39 4.65 ดมีาก 
2 ดานความรู 195 39 5.00 ดมีาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 195 39 5.00 ดมีาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 194 39 4.97 ดมีาก 
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
193 39 4.95 ดมีาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 189 39 4.75 ดมีาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 191 39 4.89 ดมีาก 

 

 
  

รวมตัวบงช้ีในปน้ี 11 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-12 11 

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-12 100 
จำนวนตัวบงช้ีท่ีไมประเมินในปน้ี 0 

จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน 11 
รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
                                                                   ปการศึกษา 2562 48 

 

หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการดำเนินงาน 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.71 4.67 4.70 
    1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

4.80 4.80 4.85 

    1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.68 4.67 4.75 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.78 4.78 4.85 
   1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบนั 4.75 4.36 4.50 
   1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.70 4.66 4.70 
   1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.75 4.66 4.75 
   1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.80 4.78 4.85 
   1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.71 4.67 4.75 
   1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.80 4.78 4.80 

รวมผลการประเมิน 4.75 4.73 4.75 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนนิงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ 
ปการศึกษา 2562  
ดานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูเฉพาะระดับบณัทิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำหลักสูตรเพื่อให
มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

5.00 5.00 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.50 4.65 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู 

4.22 4.35 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 5.00 5.00 
    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 5.00 5.00 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรยีนรู เพียงพอและทันสมัย 4.28 4.35 
    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 4.00 4.35 
    6.1.8 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือทำงาน
รวมกัน 

5.00 5.00 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.05 5.00 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนิสิต
สามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

N/A N/A 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรูและส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
สืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี เชน ฐานสืบคนงานวิจัยระดับ
นานาชาติ เปนตน 

4.00 4.25 

    6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณใหนิสิตเพื่อทำวิจัย N/A N/A 
    6.1.13 มีหองทำงานวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) เพื่อใหนิสิตเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย 4.40 4.45 
    6.1.14 มีอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่จำเปนและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.00 4.25 

รวมผลการประเมิน 4.11 4.25 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื ่อง ทรัพยากรที่เอื้อตอการเรียนรู เชน 
อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอ
การจัดการศึกษา มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรที ่เอื ้อตอการเรียนรู ใหมีประสิทธิภาพอยู
ตลอดเวลา เทคโนโลยีที ่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน และการบริการดาน
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิตคาเฉลี่ยเทากับ 4.85 คะแนน และมีคาเฉลี่ย
ต่ำสุดในเรื่อง หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษาคาเฉลี่ยเทากับ 
4.50 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู/ ฯลฯ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องสำหรับการเรียนการสอนทางไกล 
ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารยและนิสิตสามารถติดตอสื ่อสารไดใกลชิด มีการจัดสรร
งบประมาณใหนิสิตเพื่อทำวิจัยคาเฉลี่ยเทากับ 0 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่อง ทรัพยากรที่เอื้อตอการ
เรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและ
พอเพียงตอการจัดการศึกษา /เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน /มีการ
จัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึ ่งไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย และนำผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงเรื่อง.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู. โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  2. วิเคราะหทรัยากรที่เปนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตางๆ 
  3. จัดทำแผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในประเด็น.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ในเรื่องฐานขอมูลเพื่อ
การคนควา โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
2. มีแผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
3. มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบคน 
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รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557  

- 
 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558  
- 
 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559  
1. ผศ.ดร.ภพัสสรณ วรภัทรถิระกุล 
2. รศ.ดร.ประสินธ์ิ โสภณบุญ 
3. ศ.อนันต เกตุวงศ 
4. รศ.ดร.เอกพร รักความสุข 
5. ดร.นคร ย้ิมกริม่ 
6. ดร.รัตนา เถลงิพล 

 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1.ผศ.ดร.สืบพงศ สุขสม 
2.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพ็ชรสุขศิร ิ
3.ศ.อนันต เกตุวงศ 
4.ผศ.ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกลุ 
5.รศ.ดร.ประสิน โสภณบุญ 
6.รศ.ดร.สมหิรา จิตตลดากร 
 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1.ผศ.ดร.สืบพงศ สุขสม 
2.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพ็ชรสุขศิร ิ
3.ศ.อนันต เกตุวงศ 
4.ผศ.ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกลุ 
5.ผศ.ดร.จรสัพงศ คลังกรณ 
6.ผศ.ดร.ณัฐวัฒน สิริพรวุฒ ิ

 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1.รศ.ดร.สืบพงศ สุขสม 
2.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพ็ชรสุขศิร ิ
3.ศ.อนันต เกตุวงศ 
4.รศ.ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกลุ 
5.รศ.ดร.จรสัพงศ คลังกรณ 
6.รศ.ดร.ณัฐวัฒน สิริพรวุฒ ิ
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หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) ปการศึกษา 2558-2561 

สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
มี 6 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้

การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

ปการศึกษา  
2561 

ปการศึกษา  
2562 

1. การกำกับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4.57 4.93 4.67 4.90 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

2.50 1.65 4.57 3.35 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.53 3.29 4.62 4.12 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 4 4 4 4 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 4 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.66 3.67 3.33 3.67 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
5+4.17+5/3

=4.72 
5+5+5/3 

=5 
5+5+5/3 

=5 
5+5+5/3 

=5 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

4.17 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.24 4.33 4.33 4.33 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  

4 4 3 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 4 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4.25 4.25 3.75 4.25 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.98 3.97 3.94 4.10 

* หมายเหตุ * ระบบการศึกษาทางไกลเร่ิมประเมินปแรกในปการศึกษา 2559 


