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คํานํา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดําเนินกิจกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ซึ่งไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสร็จเรียบรอยแลว       จึงนําเสนอรายงานน้ีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิตยา สินเธาว  (ประธานกรรมการ) 

2) รองศาสตราจารย ดร.เดชา พวงดาวเรือง  (กรรมการ) 
   3) รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา มุสิกานนท  (กรรมการและเลขานุการ) 

4) อาจารยอุดม สมบูรณผล   (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแขง็  , จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 7 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 
 - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - ขอมูลสถิติพื้นฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 13 
 - รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร 23 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2557-2560 24 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซ่ึง
ดําเนินการ  ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ต้ังแต
ปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ไดรับอนมุัติ
จากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปดดําเนินการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ท้ังหมด 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   แตทางคณะบริหารธุรกิจ ไดเปด
ดําเนินการเรียนการสอนเพียง 5 สาขาวิชา โดยแบงเปนหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป คณะบริหารธุรกิจไดมี
การปรับชื่อคณะดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใหปรับโครงสรางของมหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะ
รัฐศาสตรรวมกันและไดปรับชื่อคณะเปน” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ในการประชุมครั้งท่ี 7 /2551 วัน
อังคารท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยตองรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

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

ในปการศึกษา  2552 ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรไดมีการอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบและการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2553  อางถึงเอกสารท่ี ศธ 0506(4) / 4096  ลงวันท่ี 24 มีนาคม 
2553 

โดยมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศกึษา 2560 จํานวน 5 คน จําแนก ดังนี้ วุฒิปริญญาเอก 5 คน 
วุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  5 คน ท้ังนี้หลักสูตรมีนิสิตจํานวน 39 คน และใมีนิสิตสําเร็จ
การศึกษาจํานวน 29 คน 

ปณิธาน มุงมั่น ใหการศึกษาและพัฒนานิสิต เพี่อใหเปนบัณฑิตท่ีมีความสามารถและคุณภาพทางการศึกษา 
รวมท้ังมีการพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปนบัณฑิตท่ีดีและสามารถรับใชสังคมไดทุก ๆ ดาน 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรยีนรูท่ีชัดเจนและสงเสริมการศกึษาท่ีมีคุณภาพ สนองตอบความ
ตองการดานวิชาการแกสังคม สรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกลกาวลํ้านํายุค
ควบคูคุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย เวสเทิ รน  IDWTU ( Identity of Western University) คือ  Intellectual -       
เปนปญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ 
Unity - รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค , Wisdom - ชั้นนําทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา 2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน SAR CAR 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงชี)้ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

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

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 229/8=4.78 4.78 4.78 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรบั การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

รอยละ 20 
14/29x100=48.27 
48.27/80x5=3.02 

3.02 3.02 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 3.90 3.90 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ≥3.51 5+5+5+5/4=5 5 5 
ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ  
100 

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

5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
100 

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

5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

รอยละ 60 
3.0/3x100=100 

100/60x5=5 
5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร 

≥3.51 
5/5=1 

1/0.25x5=5 
5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.33 4.33 
5. หลักสูตร การ
เรยีนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 4 4 4 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 4 4 4 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรยีน 3 3 3 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 4 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงชี)้ 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.91 3.91 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สงเสริมใหนิสิตตีพิมพเผยแพรผลงานวิชาการในแหลงตีพิมพภายนอกในฐานขอมูล TCI เพิ่มขึ้น 
องคปะกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สนับสนุนใหนิสิตที่มีศักยภาพศึกษาแบบแผน ก เพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของหลักสูตร 
 
องคปะกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการเตรียมการวางแผนอัตรากําลังของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อรองรับสัดสวนของนิสิตที่จะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต 

2. สงเสริมใหอาจารยตีพิมพเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติเพื่อรองรับการเปนอาจารยที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ 

3. สรรหาผูทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 2558 (ดานผลงานวิจัยที่ ตีพิมพ ในระดับนานาชาติ) เปนประธานคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธเพิ่มขึ้น 

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรควรมีแผนภาระงานครอบคลุมทุกพันธกิจ  
 
องคปะกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคปะกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
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การแบงตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

วันท่ี 16 สิงหาคม 2561 

ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. ผศ.ดร.นิตยา สินเธาว 
2. ผศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง 
3. รศ.ดร.ชุติมา มุสิกานนท 
4. อ.อุดม สมบูรณผล 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงชี้) 

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

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 

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

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2560 

ระหวางวันท่ี 16 สิงหาคม 2561 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ช้ัน 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

เวลา กจิกรรม ผูรบัผิดชอบ 
09.00 – 09.30 น. 
09.30 – 10.00 น. 
 
 

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชมุกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนําคณะผูประเมนิ 

• ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/        
รองอธิการบดี/คณบดี) 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

คณะผูประเมนิ/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยี่ยมคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศิษยปจุบันและศิษยเกา 
     - คณาจารย 
     - สํานักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมนิและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมนิศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผูประเมนิประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยี่ยม 

คณะผูประเมนิและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพิม่เติมของวิทยาลัย 
 

คณะผูประเมนิ/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ตั้งแตป
การศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

2556 33 33 - - - 
2557  37 37 30 6 
2558   40 32 8 
2559    35 14 
2560     11 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 
จํานวน
รับเขา 

จํานวนสําเร็จการศึกษา 
จํานวนนิสิตท่ี

สําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนนิสิตท่ี
ยังไมสําเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อัตราการ

คงอยู 
2557 2558 2559 2560 

2556 33 - - 7 7 14 0 42.42 0.00 
2557 37 - - 1 15 16 6 43.24 16.21 
2558 40 - - - 7 7 8 17.50 20.00 
2559 35 - - - 0 0 14 0.00 40.00 
2560 11 - - - 0 0 11 0.00 100.00 
รวม 156 0 0 8 29 37 39 23.71 25.00 

 
แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2559 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงช้ี 
ผลรวมคา
คะแนน 

จํานวนคน 
ท่ีตอบ 

คาเฉลี่ย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 229.6 8 4.78 

  (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 39.2 8 4.90 
  (2) ดานความรู 38.8 8 4.85 
  (3) ดานทักษะทางปญญา 39.2 8 4.90 
  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 37.6 8 4.70 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

37.8 8 
4.73 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพ
กําหนด) 

37 8 
4.63 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 8 

3 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

8 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) 
(อยางนอยรอยละ 20) 

100 
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การเผยแพรผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ 
คา

นํ้าหนัก 
จํานวน 

รวมถวง
นํ้าหนัก 

1. บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 - - 
2. บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 18 3.60 

3.1บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

0.40 - - 

3.2 บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.40 - - 

3.3 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
4.บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลTCI 
กลุมที่ 2 

0.60 - - 

5.1บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.80 - - 

5.2 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 0.80 13 10.4 
6.1 บทความที่ ตีพิมพ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - 

6.2 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
7. งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

0.20 - - 

8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - - 

9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 - - 
10. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 - - 
11. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - 

ผลรวมถวงนํ้าหนัก 14 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในหลักสูตร (คน) 29 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทในหลักสูตร 

48.28 

แปลงคาคะแนนที่ไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ไดเทากับ 3.02 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 การควบคุมดูแล
การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา) คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ 

- 5.0 5.0 5.0 

    1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีความรู ความสามารถ ใน
การแนะนําการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

- 4.0 4.0 4.0 

    1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมีเวลาในการใหคําปรึกษาที่
เพียงพอ 

- 5.0 5.0 5.0 

    1.4 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความสนใจ ติดตามผล
การทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนิสิต อยางสม่ําเสมอ 

- 4.0 4.3 4.3 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงานสรางสรรคแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความ
คิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

- 5.0 4.8 5.0 

รวมผลการประเมิน - 4.60 4.63 4.66 
 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จํานวนนิสิตตนป

การศึกษา 
จํานวนนิสิตสิ้นสุด 

ปการศึกษา 
อัตราการคงอยู 

(รอยละ) 
จํานวนท่ีหายไป 

2557 27 27 100.00 0 
2558 19 19 100.00 0 

2559 20 20 100.00 0 
2560 11 11 100.00 0 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

ป 2558 ป 2559 ป 2560 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.72 4.60 4.63 
2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอรองเรียน 5.00 5.00 5.00 

3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.81 4.80 4.81 
4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน 4.63 4.60 4.63 
5. วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.72 4.60 4.63 
6. ผลการจัดการขอรองเรียน 4.81 4.80 4.81 

คาเฉลี่ยแตละดาน 4.78 4.73 4.75 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงช้ีท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา จํานวนอาจารยท้ังหมดตนปการศึกษา 
จํานวนอาจารย  
 สิ้นปการศึกษา 

อัตราการคงอยู  
(รอยละ) 

2556 6 6 100.00 

2557 6 6 100.00 

2558 11 11 100.00 
2559 9 9 100.00 

2560 5 5 100.00 

 
ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2558 2559 2560 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

1.1 การกําหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และสงเสริมใหนิสิตมีความพรอม 
และสําเร็จการศึกษา 

4.66 4.80 4.80 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.50 4.80 4.83 

1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตามโครงสราง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการ
เรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.50 4.40 4.60 

1.4 อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.58 4.60 4.60 

1.5 การเปดรายวิชามีลําดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและสามารถ
ตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.66 4.60 4.60 

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.66 4.60 4.60 

1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.50 4.60 4.60 

1.8 อาจารยประจําหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 

5.00 5.00 5.00 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการ
สอนของอาจารย 

4.50 4.40 4.50 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 5.00 5.00 5.00 

1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 4.83 4.80 4.80 

1.12 บรรยาศการทํางานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการ
อยูรวมกัน 

4.66 4.80 4.83 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สําหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.66 4.60 4.60 

1.14 กระบวนการติดตาม กํากับผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.66 4.80 4.80 

รวมผลการประเมิน 4.66 4.70 4.72 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

1) อาจารยประจําหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

1. การกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือการวางแผน 
ติดตามและทบทวนหลักสูตรรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (จํานวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 5 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจํานวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร 

ครั้งที่/วันที่
ประชุม 

จํานวนผู
เขา 
รวม

ประชุม 

รอยละ 

1.รศ.ดร.ศรุดา สมพอง 
2.รศ.ดร.กฤษณา ไวสํารวจ 
3.รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร 
4.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ 
5.รศ.ดร.ประสิน โสภณบุญ 

1 (24/พ.ย/60) 4 คน 80 
2 (18/ธ.ค/60) 5 คน 100 
3 (2 /มี.ค/61) 4 คน 80 
4 (24/เม.ย/61) 5 คน 100 
5 (7/มิ.ย/ 61) 5 คน 100 

2. สรุปสาระสําคัญของการประชมุเพ่ือการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงชี้ขอ 1.1 , 1.2 และ1.3  

√  

2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
         หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2560 โดยผานการรับรอง/รับทราบ
ตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับ ปรุงพ.ศ. 2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภ า
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2560 และ
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบ
และการใหความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่  27 เดือนกรกฎาคม ป พ.ศ. 
2560 

√  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
และ ร าย ละเ อี ย ดข อง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย างนอย
กอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กําหนดใน มคอ.2 จํานวน  6 วิชา 
มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 6 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง - แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ......-......... วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ...-....วิชา   
ตามหลกัฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงชี้ขอ 
3.1  

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

4) จัดทํ าร าย งานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย งา น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วั น  ห ลั งสิ้ น สุ ด ภ า ค
การศึกษาที่ เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาทุกรายวิชาที่เปดสอน
และจัดทํา มคอ.5 - 6  
จํานวน 6 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรยีนการสอนเอง 6 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ........-.....วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ...-....วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกชั้น
ป และหลกัฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบรหิารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

√  

5) จัดทํ าร าย งานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
6 0 วั น  ห ลั ง สิ้ น สุ ด ป
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร มีการจัดทํา มคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีขอมูลเพ่ือ
การนําเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

√  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่
เป ด ส อ น ใน แ ต ล ะ ป
การศึกษา 

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กําหนดในคูมือการทวนสอบ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือยืนยันวานิสิตและผูสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู 
(learning outcomes) ตามที่กําหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายชื่อวิชาที่มี
การทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่ กําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 จํานวนทัง้สิ้น 6 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 
2560 จํานวน 6 วิชา คิดเปนรอยละ 50 (อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพ่ือเปนหลักฐานการบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

√  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว  

1. ปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการจัดทําแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู 
วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่มี การปรับปรุง C-Mapping 
(Curriculum Mapping) ตามขอ เสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 
2559 
2. มีขอมูลแผนการดําเนินการกําหนดใน มคอ.3-4  และมีการรายงานผล
การดําเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุก
คน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําด านการ
จัดการเรียนการสอน 

ปการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร มีการรับอาจารยใหม  โดยทางมหาวิทยาลัยไดมีการจัดทํ า
แผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยจํานวน
อาจารยใหม มี จํานวน......-........คน และอาจารยใหมไดเขารับ  การ
ปฐมนิเทศและการแนะนําดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ
พัฒนาอาจารยใหม ทางหลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารย  พ่ีเลี้ยงคอย
กํากับดูการดําเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติ
หนาที่ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

9) อาจารยประจําหลักสูตร
ทุกคนไดรับการ พัฒ นา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยสอน จํานวนอาจารยประจํา 
ที่ไดรับการพัฒนา....3....คน 
2. มีขอมูลรายชื่ออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนําความรูไปใชในการ

เรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน 

ที่ ช่ือ – นามสกุล 
ช่ือโครงการ หรือ

หัวขอ 
ที่รับการพัฒนา 

วัน/
เดือน/

ป 
จัดโดย 

หัวขอที่นําไปใช
ใน 

การเรียนการ
สอน 

1 รศ.ดร.ศรุดา สมพอง 1. โครงการพัฒ นา
ศัก ยภ า พ อ าจ าร ย 
แ ล ะ บุ ค ค ล า ก ร 
บัณฑิตวิทยาลัย 
2. หลักการเขียนและ
ก า ร ป อ ง กั น ก า ร
คัดลอกผลงานทาง
วิชาการ 
3. โครงการอบรมการ
พัฒนาองคความรูใน
รูป แบ บ ก าร เ ขี ยน
ดุษฎีนิพนธที่ถูกตอง 
4. องคกรภาครัฐและ
ชุมชนตนแบบด าน
การพัฒนาอยางย่ังยืน
ด ว ย ป รั ช ญ า ขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย 
 

17-18 
มี.ค

2561 
 

23 
ธ.ค. 
2560 

 
26  
พ.ค  

2561 
 
 

26 
มิ.ย 

2561 
 
 
 
7  

ต.ค 
2560 

 
 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

 
 

รปศ. 
 
 
 

รปศ. 
 
 
 
 

นิดา 
 
 
 
 

 
สํานักวิจัย

และ
บริการ
วิชาการ 

 
 
 
 
การเขียนงาน
ดุษฎีนิพนธ 

 
การเขียนงาน
ดุษฎีนิพนธ 

 
 

การเรียนการ
สอนในดานการ

พัฒนานิสิต 
 

การเรียนการ
สอนในดานการ

พัฒนานิสิต 

2 รศ.ดร.กฤษณา ไวสํารวจ 1. หลักการเขียนและ
ก า ร ป อ ง กั น ก า ร
คัดลอกผลงานทาง
วิชาการ 
2. โครงการอบรมการ
พัฒนาองคความรูใน
รูป แบ บ ก าร เ ขี ยน
ดุษฎีนิพนธที่ถูกตอง 
3. โครงการอบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ
สงเส ริมความเขา ใจ
เกี่ ยวกับหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณา
กํ า ห นด ตํ า แห น ง
วิชาการ 
4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย 

23 
ธ.ค. 
2560 

 
26 
พ.ค  

2561 
 
 

29  
มิ.ย 

2561 
 
 
 
 
 
7  

ต.ค 
2560 

 

รปศ. 
 
 
 

รปศ. 
 
 
 
 

สํานัก
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 

สํานักวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 

 

การเขียนงาน
ดุษฎีนิพนธ 

 
การเขียนงาน
ดุษฎีนิพนธ 

 
 

เพ่ือเขาใจถึง
หลักเกณฑ 

 
 
 
 
 

การเรียนการ
สอนในดานการ

พัฒนานิสิต 

3 รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร 1. หลักการเขียนและ
ก า ร ป อ ง กั น ก า ร
คัดลอกผลงานทาง
วิชาการ 
2. โครงการอบรมการ
พัฒนาองคความรูใน
รูป แบ บ ก าร เ ขี ยน
ดุษฎีนิพนธที่ถูกตอง 
3. องคกรภาครัฐและ

23 
ธ.ค. 
2560 

 
26 
พ.ค  

2561 
 
 

รปศ. 
 
 
 

รปศ. 
 
 
 
 

การเขียนงาน
ดุษฎีนิพนธ 

 
การเขียนงาน
ดุษฎีนิพนธ 

 
 

การเรียนการ
สอนในดานการ

√  



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสตูรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2560 20 

 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

ชุมชนตนแบบด าน
การพัฒนาอยางย่ังยืน
ด ว ย ป รั ช ญ า ขอ ง
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย 

26 
มิ.ย 

2561 
 
 
 
7  

ต.ค 
2560 

 
 

นิดา 
 
 
 
 
 

สํานักวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 

พัฒนานิสิต 
 

การเรียนการ
สอนในดานการ

พัฒนานิสิต 

 สรุปผล จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับ
การพัฒนา 3 คน 

จํานวนอาจารยประจํารวม 5 
คน 

 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร) จํานวนบุคลากร 
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการพัฒนา 2 คน    
คิดเปนรอยละ 100  
2.  มีรายชื่อบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นําไปใชสนับสนุน 
การเรียนการสอน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือ

หัวขอ 
ท่ีรับการพัฒนา 

วัน/
เดือน/

ป 
จัดโดย 

หัวขอท่ี
นําไปใชใน 

การเรียนการ
สอน 

1 นางจินตาภา 
บัวอุไร 

1. โครงการ
พัฒนาศกัยภาพ
อาจารย และ
บุคคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัย 

17-18 
มี.ค 

2561 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคลากร 

2 นางสาวสุดา
รัตน โสระชาต ิ

1. โครงการ
พัฒนาศกัยภาพ
อาจารย และ
บุคคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัย 

17-18 
มี.ค 

2561 

บัณฑิต
วิทยาลัย 

พัฒนา
ศักยภาพ
บุคคลากร 

สรุปผล จํานวนบุคลากรสนับสนนุท่ี
ไดรับการพัฒนา 2 คน 

จํานวนบุคลากรสนับสนนุ
ประจํารวม 2 คน 

 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

11) ระดับความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ป สุ ด ท า ย /
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ ย ไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตชั้นปสุดทาย ทั้งสิ้นจํานวน11 คน 
มีผูตอบแบบประเมินจํานวน 11  คน คิดเปนรอยละไมนอยกวา 3.50 ได
คะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม 
เทากับ 4.60 เมื่อแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ท่ี 
ความพึงพอใจมาตรฐานผล

การเรียนรูตาม TQF 

ผลสํารวจ 
คาเฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จํานวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 50.75 11 4.61 ดีมาก 
2 ดานความรู 51.62 11 4.69 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 49.62 11 4.51 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

50.00 11 4.55 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

49.00 11 4.45 ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 52.28 11 4.75 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 27.57 - 4.60 ดีมาก 

 

√  

รวมตัวบงช้ีในปน้ี มีจํานวน 11 ตัวบงช้ี 11  

จํานวนตัวบงช้ีท่ีดําเนินการ
ผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-5 

มีจํานวน 5 ตัวบงช้ี 
(ตัวบงช้ีท่ีดําเนินการผาน  1, 2, 3, 4, และ5) 

(ตัวบงช้ีท่ีดําเนินการไมผาน 1, 2, 3, 4, และ5) 
5 

 

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-5 รอยละ 100 100  
จํานวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ี

ดําเนินการผาน 
มีการดําเนินการผานจํานวน 11 ตัวบงช้ี 11 

 

รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในป
น้ี (มีตัวบงช้ีจํานวน 11 ตัว

บงช้ี) 
รอยละ 100 100 
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2558 2559 2560 

ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเคร่ืองมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.80 4.80 4.80 
1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพยีงตอการจัดการศึกษา 

5.00 5.00 5.00 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.80 4.60 4.62 

1.4 มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.70 4.80 4.80 
1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.70 4.60 4.60 
1.6 มีการบริการสัญญาณเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมปีระสิทธิภาพ 4.80 4.80 4.80 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรับนิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน 4.50 4.40 4.60 
1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบนํ้า ไฟฟา และการกําจัดขยะใหกับนิสิต 4.82 4.80 4.80 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.82 4.80 4.80 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึ่งไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทําวิจัย  4.70 4.60 4.70 

รวมผลการประเมิน 4.76 4.72 4.75 
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รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร 
อาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557  

1. ผศ.ดร.จรัสพงศ คลังกรณ 
2. ผศ.ดร.เอกพร รักความสุข 
3. ดร.ภัทรภร รัตนสุวรรณ 
4. รศ.ดรประสิน โสภณบญุ 
5. ดร.สืบพงศ สุขสม 
6. ศ.อนันต เกตุวงศ 

 

อาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2558  
1. ศ.อนันต เกตุวงศ 
2. ผศ.ดร.เอกพร รักความสุข 
3. ดร.ภพัสสรณ วรภัทรถิระกุล 
4. ดร.นิพนธ ฐานะพันธุ 
5. ผศ.ดร.จรัสพงศ คลังกรณ 
6. รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ 
7. ดร.รัตนา เถลิงพล 
8. รศ.ดรประสิน โสภณบญุ 
9. ดร.ภัทรภร รัตนสุวรรณ 
10. ผศ.ดร.สืบพงศ สุขสม 
11. ดร.นคร ยิ้มกร่ิม 

 

อาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2559  
1.รศ.ดร.เอกพร รักความสุข 
2. รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ 
3. รศ.ดร.ศรุตา สมพอง 
4. รศ.ดร.กฤษณา ไวสํารวจ 
5. รศ.ดร.ประสิน โสภณบุญ 
6. ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกุล 
7. ศ.อนันต เกตุวงศ 
8. ดร.นิพนธ  ฐานะพันธุ 
9. ดร.รัตนา เถลิงพล 
 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2560 
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

1.รศ.ดร.ศรุดา สมพอง 
2.รศ.ดร.กฤษณา ไวสํารวจ  
3.รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร 

- อาจารยประจําหลักสูตร 
1.รศ.ดร.ศรุดา สมพอง 
2.รศ.ดร.กฤษณา ไวสํารวจ  
3.รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดากร 
4.รศ.ดร.ประสิน โสภณบุญ 
5.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพ็ชรสุขศิริ 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา 2557-2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา  
2557 

ปการศึกษา  
2558 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงชี)้ 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 4.72 4.78 4.78 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรบั การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

 3.75 4.84 3.02 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต  4.24 4.81 3.90 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา  3 4 3 
ตังบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  4 4 4 
ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 3 นักศึกษา  3.33 3.66 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  4 4 4 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย  
4.55+2.73+2.12

+0/4=2.35 
4.44+3.89+
5+5/4=4.58 

5+5+5+5/4 
=5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 4.55 4.44 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 2.73 3.89 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

 2.12 5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจําหลักสูตร 

 0 5 5 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย  3.45 4.19 4.33 
5. หลักสูตร การ
เรยีนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงชี้) 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  4 4 4 
ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

 4 4 4 

ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรยีน  3 3 3 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  3.50 4 4 
6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงชี)้ 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  4 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.30 3.76 4.09 3.91 

 


