
 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
                                                                     ปการศึกษา 2562 0 

 

 
 
 

 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 

ประจำปการศึกษา 2562 
(สิงหาคม 2562 – กรกฏาคม 2563) 

 
 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร 

มหาวทิยาลยัเวสเทิรน  
 
 
 
 
 
 





 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
                                                                     ปการศึกษา 2562 2 

 

คำนำ 
 

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

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
เสร็จเรียบรอยแลว       จึงนำเสนอรายงานนี ้ตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               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 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซ่ึง
ดำเนินการ  ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 
2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ไดรับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยใหเปดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหมด 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชาการ
บัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม   แตทางคณะบริหารธุรกิจ ไดเปดดำเนินการ
เรียนการสอนเพียง 5 สาขาวิชา โดยแบงเปนหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ป คณะบริหารธุรกิจไดมีการปรับชื่อ
คณะดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใหปรับโครงสรางของมหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะรัฐศาสตร
รวมกันและไดปรับชื่อคณะเปน” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7 /2551 วันอังคารท่ี 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยตองรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบ ัณฑิต 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)  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2553  อางถึงเอกสารท่ี ศธ 0506(4) / 4096  ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2553 

โดยมีจำนวนอาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 5 คน จำแนก ดังนี้ วุฒิปริญญาเอกและ
ดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย  5 คน ท้ังน้ีหลักสูตรมีนิสิตจำนวน 108 คน และใมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 20 คน 

ปณิธาน มุงมั่น ใหการศึกษาและพัฒนานิสิต เพี่อใหเปนบัณฑิตที่มีความสามารถและคุณภาพทางการศึกษา 
รวมท้ังมีการพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเปนบัณฑิตท่ีดีและสามารถรับใชสังคมไดทุก ๆ ดาน 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรียนรูท่ีชัดเจนและสงเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สนองตอบความ
ตองการดานวิชาการแกสังคม สรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกลกาวล้ำนำยุคควบคู
คุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

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 - ชั้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิตบัณฑิต
ดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 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 67..35/14=4.81 4.81 4.81 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

รอยละ 20 
16/20x100=80 

80/80x5=5 
5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 4.91 4.91 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตวับงช้ี) 

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+5+5+0/4=3.75 3.75 3.75 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ  
100 

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

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 
100 

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

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

รอยละ 60 
9.2/3x100=306.67 

306.67/60x5=5 
5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวนอาจารย
ประจำหลักสูตร 

≥3.51 
0/3=0 

0/0.25x5=60 
0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 3.92 3.92 
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 4.04 4.04 
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ปการศึกษา 2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

องคประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสงเสริมผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพรในวารสารนานาชาติ 
องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงกระบวนการรับสมัคร และการเตรียมความพรอมตลอดจนดูแล และใหคำปรึกษาใหนิสิตจน
ทำใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามแผนที่กำหนด 

2. ควรมีการวางกลยุทธ การเพิม่จำนวนนิสิต และการประชาสัมพันธผานชองทางที่หลากหลาย รวมทั้งมี
การสรางความเช่ือมโยงในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 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. มีกระบวนการกำกับติดตามดุษฎีนิพนธอยางใกลชิด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน  

1. หลักสูตรใชระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใชในการจัดการเรียนการสอน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรจัดใหมีคลินิกวิจัยเพื่อใหนิสิตสืบคนขอมูลตลอดจนแหลงตีพิมพเผยแพรเพื่อใหนิสิตสำเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่กำหนดและมีผลงานตีพิมพเผยแพรที่มีระดับคาคะแนนที่สูงข้ึน 

2. ควรมีการเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในการสืบคนขอมูลวิจัยกับเครือขายวิจัยตางสถาบันที่เพิ่มข้ึน 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   
ระดับหลักสูตร 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 

1. 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 

ตัวบงช้ีที ่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 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 
2556 33 33 33 26 18 12 3 
2557  37 36 35 20 8 15 
2558   40 33 26 12 16 
2559    35 35 27 19 
2560     14 11 14 
2561      21 21 
2562       20 
รวม 33 70 109 129 113 91 108 

 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 
จำนวน
รับเขา 

จำนวนสำเร็จการศึกษา จำนวนนิสิตท่ี
สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวนนิสิตท่ี
ยังไมสำเร็จ
การศึกษา 

รอยละของ
ผูสำเร็จ

การศึกษา 

รอยละ
อตัราการ

คงอยู 
2558 2559 2560 2561 2562 

2556 33 - 7 8 3 2 20 3 86.96 13.04 
2557 37 - 1 15 2 1 19 15 55.88 44.12 
2558 40 - - 7 7 3 17 16 51.52 48.48 
2559 35 - - - 2 14 16 19 45.71 54.29 
2560 14 - - - - - - 14 0.00 100.00 
2561 21 - - - - - - 21 0.00 100.00 
2562 20 - 8 30 - - - 20 0.00 100.00 
รวม 200 0 16 60 14 20 72 108 40.00 60.00 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบณัฑิตตาม TQF ท่ีสำเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2561 
ลำดับ 

ท่ี 
ขอมูลพื้นฐานประกอบตัวบงช้ี 

ผลรวมคา
คะแนน 

จำนวน
คนท่ีตอบ 

คาเฉล่ีย 

1   (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 97.60 20 4.88 
  (2) ดานความรู 97.40 20 4.87 
  (3) ดานทักษะทางปญญา 98.20 20 4.91 
  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 94.80 20 4.74 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 95.20 

20 4.76 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพกำหนด) 93.20 20 4.66 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง (เฉล่ียจากเต็ม 5 คะแนน) 96.06 20 4.80 

2 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 20 

3 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทีไ่ดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ(คน) 

20 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) (อยางนอยรอยละ 
20) 

100 

 
การเผยแพรผลงานของนิสิตและผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

1. บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 0.10   
2. บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20 20 4.00 
3.1บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  0.40   
3.2 บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที ่ระดับชาติไมอยูในฐานขอมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทำเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

0.40  

 

3.3 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40   
4.บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลTCI กลุมท่ี 2 0.60   
5.1บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำ
เปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป 

0.80  

 

5.2 บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 0.80 20 16.00 
6.1 บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสำหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00  
 

6.2 ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00   
7. งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 
online 

0.20  
 

8. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40   

9. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60   
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ประเภทการตีพิมพ 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

ผลรวมถวง
น้ำหนัก 

10. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80   
11. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00   
12. ผลรวมถวงน้ำหนัก 20.00 
13. จำนวนผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมดในหลักสูตร (คน) 20 
14. รอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานท่ีตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
หลักสูตร 

- 

15. แปลงคาคะแนนท่ีไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีไดเทากับ 5 

 
สรุปผลงานวิชาการ/งานสรางสรรคของนิสิตท่ีตีพิมพเผยแพรของนิสิต ระดับปริญญาเอก ปการศึกษา 2562 

ท่ี ชื่อผูวิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
แหลงท่ีเผยแพร

ผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

1 นายปยะชาติ ศิริปะชะนะ บทบาทสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทยตอ
การจัดการภูมิปญญาทองถิ่นหนัง
ตะลุง 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 12 

2561 0.20 

บทบาทสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ตอการจัดการภูมิปญญาทองถิ่น
หนังตะลุงกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาว
ไทย 

วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราช
ภัฏสุรินทร 
 

ปที่ 21 ฉบับที่ 1 
ม.ค. - มิ.ย. 2562 

271 - 280 

0.80 

2 นางสาวรุงทิพย สุวรรณสถิต การส  ง เสร ิมและการอน ุ ร ั กษ
ศิลปะการแสดงมโนราหขององคกร
ปกครองส  วนท องถ ิ ่ น จ ั งหวัด
นครศรีธรรมราช 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 12 

2561 0.20 

การสงเสริมและการอนุรักษ
ศิลปะการแสดงมโนราหขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวทิยาลัยราช
ภัฏสุรินทร 

ปที่ 21 ฉบับที่ 1 
ม.ค. - มิ.ย. 2562 

227 – 243 

0.80 

3 นางสาวธนาวดี นิ่มเรือง การบร ิหารและการจ ัดการตาม
ย ุทธศาสตร ในการปองก ันและ
ปราบปรามการคามนุษย 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที ่13 

2561 0.20 

ความรวมมือภาครัฐกับการพัฒนา
ยุทธศาสตรการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย 

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

ปที่ 6 ฉบับที่ 10 
ธ.ค. 2562 

 
 

0.80 

4 นางสาวพิมพพิชชา ออนณะนัย การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่นตามคำสั่งรักษาความ

สงบแหงชาต:ิ การสอบคัดเลือก 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 12 

2561 0.20 

การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามคำส่ังคณะรักษาความสงบ

แหงชาติฉบับที ่8/2560 

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬา
ขอนแกน 
 
 

ปที่ 6 ฉบับที ่4 
ต.ค. - ธ.ค. 2562 

 
 

0.80 

5 นายวรเชษฐ คงเสน การบริหารการใหบริการผูโดยสาร
ในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 12 

2561 0.20 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
แหลงท่ีเผยแพร

ผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

การจัดการระบบการใหบริการผูโย
สารทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ 
ในภาวะแขงขันกับผลสัมฤทธิ ์

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬา
ขอนแกน 
 

ปที่ 6 ฉบับที ่2 
เม.ย. - มิ.ย 

2562 
324 – 341 

0.80 

6 พระครูธีรธรรมพิมล  
(ทิม ทองจันดา) 

บทบาทพระสงฆไทยตอการปกปอง
พระพุทธศาสนา 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 12 

2561 0.20 

การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐใน
บริบทของสงฆไทย 

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

ปที่ 6 ฉบับที่ 10 
ธ.ค. 2562 

 
 

0.80 

7 นายธีรเศรษฐ พัฒนวราพงษ กา รพ ัฒนาประชา ธ ิ ป ไต ย กับ
บทบาท อำนาจหนาที่และความรับ
ผิดชองของการปกครองทองถิ่น 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 13  

2561 0.20 

การพัฒนาการปกครองทองถิ่นตาม
สภาพของสังคมไทยโดยมุงเนน

ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน  
มจร.ขอนแกน 
 

ปที่ 19 ฉบับที่ 4 
ต.ค. - ธ.ค. 2562 

0.80 

8 นายณรงควิทย  เทียนสวัสดิ์ น โยบายกา รบร ิ ห า ร ง านของ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน BOI  

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 14 

2562 0.20 

การนำนโยบายการสงเสริมการ
ลงทุน ของสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

(BOI) ไปปฏิบัติตามยุทธศาสตร

ไทยแลนด 4.0 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน  
มจร.ขอนแกน 
 
 
 

ปที่ 19 ฉบับที่ 4 
ต.ค. - ธ.ค. 2562 

 
 

0.80 

9 นายอนุชา  ชางนอย แนวทางการปองกันการทุจริตเงิน
งบประมาณวัดโดยพระธรรมวินัย
และกฎหมายคณะสงฆ 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 14 

2562 0.20 

ความรับผิดชอบกับการกำกับดูแล
การใชงบประมาณแผนดินในการ
พัฒนาวัดและพระพุทธศาสนา 

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 

ปที่ 6 ฉบับที่ 10 
ธ.ค. 2562 

 
 

0.80 

10 นางสาวผดุงศรี อัมพรมหา แนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยอยาง
มีประสิทธิภาพในเขตเมืองพัทยา 

รายงานการประชุมว ิช า กา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 13  

2561 0.20 

การนำนโยบายไปปฏิบัติเพ่ือกำจัด
ขยะเมืองพัทยา 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน  
มจร.ขอนแกน 

ปที่ 19 ฉบับที่ 4 
ต.ค. - ธ.ค. 2562 

0.80 

11 นายอนพัทย เขียววิชัย แนวทางในการเสร ิมสรางภาระ
รับผิดชอบตอสาธารณะของภาครัฐ 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 13  

2561 0.20 

ภาวะรับผิดชอบตอสาธารณะของ
สำนักงานกรรมการอาหารและยา 

วารสารมหาจุฬาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ปที่ 6 ฉบับที ่2 
ก.ค. - ธ.ค. 2562 

348 - 367 

0.80 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
แหลงท่ีเผยแพร

ผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

12 นายวิสิทธิ์ นิติยุติธรรม บทบาทหนาที่ขององคการภาครัฐ
ในการจัดการปญหาโรคพิษสุนัขบา 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 13  

2561 0.20 

การบริหารและการจัดการจำกัด 
สุนัขบาในจังหวัดสมุทรปราการ 

ว า ร ส า ร ส ั ง ค ม ศ า ส ต ร  แ ล ะ
มาน ุษยว ิทยาเช ิงพ ุทธ ว ัดวัง
ตะวันตก จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปที่ 5 ฉบับที ่1 
ม.ค. 2563 

0.80 

13 พ.ต.อ.นรนท  สินภิบาล บทบาทของตำรวจทองเที ่ยวเพ่ือ
กา รพ ัฒนาอ ุ ต ส าหกรรมกา ร
ทองเที่ยวไทย 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 13  

2561 0.20 

ความรับชอบของกองบัญชาการ
ตำรวจทองเทีย่ว 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน  
มจร.ขอนแกน 

ปที่ 19 ฉบับที่ 4 
ต.ค. - ธ.ค. 2562 

0.80 

14 นายภูภาร  สมาทา การดำ เน ินงานของระบบการ
บริหารแรงงานของกรมการจัดหา
งาน 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 13  

2561 0.20 

การบริหารการเปล่ียนแปลงระบบ
แรงงานในชวงสถานการณพิเศษ
(คสช) 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน  
มจร.ขอนแกน 

ปที่ 19 ฉบับที่ 4 
ต.ค. - ธ.ค. 2562 

0.80 

15 ด.ต.ณภัคธร ชัยสงคราม การพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการปาลมน้ำมันภาครัฐ 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 13  

2561 0.20 

การพัฒนายุทธศาสตรการบริหาร
นโยบายปาลมน้ำมันของภาครัฐ 

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน 
มหาว ิทยาล ัยจ ุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ปที่ 6 ฉบับที ่3 
ก.ค.-ก.ย.  
2562 

0.80 

16 เรือโท สิต  ธัญนันท การพัฒนาศักยภาพของกองทัพเรือ
ในฐานะหน วยงานท ี ่ ให ความ
ชวยเหลือประชาชน 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 13  

2561 0.20 

บทบาทกองทัพเรือในการจัดหา
ยุทโธปกรณที่ทันสมัยเพ่ือปองกัน
ทะเลไทย 

วารสารมหาจุฬาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ปที่ 7 ฉบับที ่1 
ม.ค. - มิ.ย. 2563 

0.80 

17 นางสาวพัชรกันย เธียรชุตินันท แนวทางการใหบริการสาธารณะ
เก่ียวกับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 13  

2561 0.20 

นโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยผาน
บัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

วารสารมหาจุฬาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ปที่ 6 ฉบับที ่2 
ก.ค. - ธ.ค. 2562  

333 - 347 

0.80 

18 นายวสันต  เกตุพันธุ กระบวนการไตสวนขอเท็จจริงของ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป  อ ง ก ั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

รายงานการประช ุมวิช า กา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 13  

2561 0.20 

ประสิทธิผล การปองกัน
ปราบปราม การตรวจสอบ
ทรัพยสินของสำนักงาน
คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.)  

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช 
 
 

ปที่ 6 ฉบับที ่4 
ต.ค. - ธ.ค. 2562 
1743 – 1760 

 
 

0.80 
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ท่ี ชื่อผูวิจัย ชื่อผลงานวิจัย 
แหลงท่ีเผยแพร

ผลงานวิจัย 
ปท่ีตีพิมพ 
ว/ด/ป 

คา
น้ำหนัก 

19 นายชวลิต  บุญเกิด แนวทางในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ดวยเทคโนโลยีดิจิท ัลของบริษัท
ไปรษณียไทย จำกัด 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 13  

2561 0.20 

การเปล่ียนแปลงบทบาทบริษัท
ไปรษณียไทย จำกัด ในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

วารสารมหาจุฬาวิชาการ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 

ปที่ 6 ฉบับที ่2 
ก.ค. - ธ.ค. 2562 

368 – 381 
 

0.80 

20 เรืออากาศเอก ชำนาญ ทรงสิทธิกุล ภาวะผู นำกับการจัดการสภาวะ

วิกฤติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน 

รายงานการประช ุมว ิชากา ร 

(Proceedings) มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน คร้ังที่ 13  

2561 0.20 

การจัดการสภาวะวิกฤติถ้ำหลวง 
ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย 

วารสารวิชาการธรรมทรรศน  
มจร.ขอนแกน 

ปที่ 19 ฉบับที่ 4 
ต.ค. - ธ.ค. 2562 

0.80 
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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 จารยตอควบคุมอัตราสวนอา นิสิตใหเปนไปตามเกณฑ 

4.51 4.53 

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

4.80 4.81 

    3.1.1.3 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือขอมูลที่ใชในการ
คัดเลือกมีความเหมาะสม เช่ือถือได โปรงใส เปดเผย และเปนธรรมกับนิสิตที่สมัครเขาเรียน 

4.50 4.52 

    3.1.1.4 นิสิตที่รับเขาเรียนในหลักสูตรมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียนจนสำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตร  มีคุณสมบัติขั้นตนทั้งความรูพื้นฐานหรือประสบการณที่จำเปนตอการเรียนใน
หลักสูตร  ใฝรู ใฝเรียน  มีความพรอมดานสุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ 

4.05 4.10 

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

4.00 4.01 

    3.1.1.6 การกำหนดคุณสมบัติในการรับเขาของผูสมัครในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหส ูงกวา
คุณสมบัติของการรับเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะความสามารถดานภาษา 
ตางประเทศ และคุณสมบัติพื้นฐานที่นำไปสูการพัฒนาศักยภาพการวิจัย (เฉพาะบัณฑิตศึกษา) 

4.10 4.12 

รวมผลการประเมิน 4.32 4.34 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.1 ในกรณีที่นิสิตมีคุณสมบัติไมครบถวนตามเกณฑที่กำหนดในประกาศรับ และมีการรับเขา
ศึกษาแบบมีเง่ือนไข นิสิตไดรับการเตรียมความพรอมทางการเรียนหรือไดรับการพัฒนาจนมี
คุณสมบัติครบผานเกณฑขั้นต่ำ เพื่อใหสามารถเรียนในหลักสูตรไดจนสำเร็จการศึกษา 

4.52 4.54 

    3.1.2.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมให
ความรูกอนเขาศึกษา 

4.69 4.70 

    3.1.2.3 มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม มีคูมือการปฐมนิเทศ พรอมกับช้ีแจงกฎระเบียบ ขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ  ไดอยางชัดเจนมี 

4.51 4.52 

    3.1.2.4 การเสนอแนะ และใหคำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การลงทะเบียนเรียน 
โครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน 

4.00 4.01 

    3.1.2.5 มีการแนะนำการใชชีวิต กิจกรรมพัฒนานิสิต และใหคำปรึกษาช้ีแนะ ในเรื่องตางๆ ในการ
เรียน 

4.12 4.13 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษา) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.1.2.6 หลักสูตรมีการคัดกรองนิสิตเพื่อจัดกลุม/กิจกรรมในการเตรียมความพรอมใหนิสิต ได
อยางเหมาะสม 

4.10 4.12 

รวมผลการประเมิน 4.31 4.33 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ป
การศึกษา 2562  ดานการรับนสิิต 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

ปการศึกษา 2561 ปการศึกษา 2562 
3.1.1 การรับนิสิต  
(IQA 3.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการรับนิสิต) 

4.32 4.34 

3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
(IQA 3.1. ความคิดเห็นตอกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา) 

4.31 4.33 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.31 4.33 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษาที่ไดมีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.33 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการเสนอแนะและใหคำแนะนำ
เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษาการลงทะเบียนเรียนโครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคนคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 
คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องผลการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารยตอกระบวนการรับนิสิต และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการเสนอแนะและใหคำแนะนำ
เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษาการลงทะเบียนเรียนโครงสรางรายวิชาเรียนแกนิสิตทุกคน โดยมีวิธีการดำเนินงาน
ดังน้ี 

1. มีระบบการปรับปรุงวิธีการใหคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกในการลงทะเบียน 
2. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการใหคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกในการลงทะเบียน 
3. มีกลไกการใหความรูความเขาใจในการใหคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกในการลงทะเบียน 
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาในประเด็นการจัดกิจกรรมเตรียม

ความพรอมกอนเขาศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศนิสิตการอบรมใหความรูกอนเขาศึกษาโดยมีผลการดำเนินงานที่เปน
รูปธรรมดังน้ี 

1. การใหคำแนะนำเกี่ยวกบัการเขาศึกษาในประเด็นการจัดกิจกรรมเตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา 
2. ใชสื่อและเทคโนโลยีชวยในการปฐมนิเทศนิสิตการอบรมใหความรูกอนเขาศึกษา 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
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ตัวบงชี้ 3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาดุษฎีนิพนธ ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต (IQA 3.2 การควบคุม การดูแล การให
คำปรึกษาและแนะแนวแกนิสิตปริญญาโท/เอก) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ 5.0 5.0 5.00 
    1.2 อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ มีความรู ความสามารถ ในการแนะนำการทำ 
ดุษฎีนิพนธ 

4.0 4.0 4.10 

    1.3 อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธมีเวลาในการใหคำปรึกษาที่เพียงพอ 5.0 5.0 5.00 
    1.4 อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธใหความสนใจติดตามผลการทำดุษฎีนิพนธของนิสิต 
อยางสม่ำเสมอ 

4.3 4.4 4.45 

    1.5 อาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือถายทอดประสบการณดาน
การวิจัยและงานสรางสรรคแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

5.0 5.0 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.66 4.68 4.71 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตบณัฑิตศึกษา  
ปการศึกษา 2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิต 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.1 ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 
 (IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
แกนิสิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 การจัดระบบการดูแลนิสิตของอาจารยที่ปรึกษา มีการควบคุมกำกับใหจำนวนนิส ิตตอ
อาจารยที่ปรึกษาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด 

4.49 4.50 

    3.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิชาการมีเวลาใหการดูแลนิสิต  4.69 4.70 

    3.2.3 การแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยคำนึงถึงความตองการความสนใจและศักยภาพของนิสิต 4.51 4.52 

    3.2.4 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปล่ียนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดออน) 

4.00 4.05 

    3.2.5 อาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือนิสิตที่มีปญหาทางการเรียนหรือตองการความชวยเหลือ
ดานอ่ืนๆ 

4.05 4.05 

    3.2.6 การจัดการความเสี่ยงดานนิสิต (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำ มีความเสี่ยงที่จะออก
กลางคัน หรือสำเร็จการศกึษาชา ฯลฯ) 

4.05 4.10 

    3.2.7 ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางนิสิตและอาจารยที่ปรึกษา 4.00 4.10 
    3.2.8 การกำหนดเวลาใหคำปรึกษาการเรียนในวิชาของอาจารยผูสอนและการใหคำปรึกษา  
การทำวิทยานิพนธที่เพียงพอ หรือโครงการวิจัย หรือรายงานอ่ืนๆ 

5.00 5.00 

รวมผลการประเมิน 4.35 4.37 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต ปการศึกษา 2562  
ดานการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
3.2.2 ดานการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    3.2.1 มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 4.00 4.05 
    3.2.2 บุคลากรที่เก่ียวของกับการจัดกิจกรรมนิสิตตองมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนอง
ความตองการของนิสิต 

4.05 4.10 

    3.2.3 การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร 4.00 4.05 
    3.2.4 การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตครอบคลุมกิจกรรมการเสริมสรางความยึดมั่นผูกพันกับความ
เปนพลเมือง (civic engagement)  กิจกรรมสนทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม ฯลฯ 

4.38 4.40 

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

4.63 4.65 

    3.2.6 การเปดโอกาสใหนิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของสถาบัน 4.13 4.15 
    3.2.7 การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัด 4.00 4.05 
    3.2.8 หากมีการรับนิสิตที่มีวัตถุประสงคพิเศษ เชน นักกีฬา ตองมีกลไกการดูแลนิสิตไดรับการพัฒนา
ใหไดสาระความรู ทักษะ ที่สอดคลองกับเปาหมายการเรียนรูที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

4.01 4.10 

    3.2.9 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors 
ที่มาชวยสอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.00 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.13 4.18 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาเอกท่ีปรึกษา
ดุษฎีนิพนธและตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสติ ปการศึกษา 2562  
ดานระบบอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการแกนสิิตปริญญาเอกและท่ีปรึกษาและการพัฒนาศกัยภาพนสิิตและดานการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

รายดาน 
ผลการประเมิน 

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

4.35 4.37 

3.2.2 ดานการพฒันาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  
(IQA 3.2 ความคิดเห็นตอกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนานิสิต) 

4.13 4.18 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.24 4.27 

ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง 1) ชองทางและความสะดวกในการติดตอ
กับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมเีวลาใน
การใหคำปรึกษาที่เพียงพอ และ 3) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลืออื่นๆ หรือ
ถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงานสรางสรรคแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหา
ตางๆ คาเฉลี่ยเทากับ 5.00 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
มีความรู ความสามารถ ในการแนะนำการทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 คะแนน  
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ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื ่องกระบวนระบบอาจารยที ่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิต
ปริญญาตรีและที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระบัณฑิตศึกษาและกระบวนดานการสงเสริมและพัฒนา
นิสิตที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 1) มีการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการ
จัดบริการแกนิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม 2) การจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอการพัฒนา
คุณลักษณะ และ 3) การสนับสนุนทุนการศึกษา ชวยเหลือนิสิตที่มีโอกาสทางการศึกษาจำกัดที่พึงประสงคของ
หลักสูตรคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตตอการควบคุมดูแลการใหคำปรึกษาดุษฎีนิพนธและนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องมีการ
จัดงบประมาณทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแกนิสิตเพียงพอและครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรมโดยมีวิธีการ
ดำเนินงานดังน้ี 

1. มีการควบคุม การดูแล การใหคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตทุกทาน 
2. มีการจัดระบบและการควบคุมของอาจารยทีป่รกึษาใหเปนไปตามเกณฑที่กำหนด จัดเวลาในการดูแล

นิสิตในเรือ่งตางๆ  
3. ไดจัดบริการแกนิสิตในการดำเนินกิจกรรมทีส่งผลตอการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค ครอบคลุม

ความเปนพลเมอืงดี กิจกรรมนันทนาการ ศิลปะและวัฒนธรรม และสงเสริมทกัษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  
ทั้งน้ีสามารถพัฒนาดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตปริญญาตรีและที่ปรกึษาและการพัฒนา

ศักยภาพนิสิตและดานการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในประเด็นการจัดกิจกรรมนิสิตตองสงผลตอ
การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ ทั้งกจิกรรมในหองเรียนและนอก
หองเรียน 

2. มีการเสรมิสรางความเปนพลเมืองที่ดีมีจิตสำนึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแล ใหคำปรึกษาจาก
อาจารยทีป่รึกษาวิชาการ  

3. สรางโอกาสการเรียนรูทีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหได
มาตรฐานสากล  
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ตัวบงชี้ 3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ี
เร่ิมใชหลักสูตร) 

จำนวนนิสิตคงอยู (จำนวนจริง) ในแตละปการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2556 33 33 33 26 18 12 3 
2557   37 36 35 20 8 15 
2558     40 33 26 12 16 
2559       35 35 27 19 
2560         14 11 14 
2561           21 21 
2562             20 
รวม 33 70 109 129 113 91 108 

 
อัตราการคงอยูตนปการศึกษา-สิ้นปการศึกษาในแตละป 

ปการศึกษาท่ี
รับเขา 

จำนวนนิสิตตนป
การศึกษา 

จำนวนนิสิตส้ินสุดป
การศึกษา 

อตัราการคงอยู 
(รอยละ) 

จำนวนท่ี
หายไป 

2557 15 3 3 44.12 
2558 16 7 7 48.48 
2559 19 - - 54.29 
2560 14 - - 100.00 
2561 21 - - 100.00 
2562 20 - - 100.00 
รวม 105 10 10 48.96 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2559 2560 2561 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการ
ขอรองเรียน) 

คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ คาเฉลีย่ 

    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.60 4.63 4.64 
    1.2 ความกระตือรอืรนในการจัดการขอรองเรียน 5.00 5.00 5 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.80 4.81 4.85 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.60 4.63 4.64 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.60 4.63 4.64 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.80 4.81 4.81 

รวมผลการประเมิน 4.73 4.75 4.76 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรียน ปการศึกษา 2562 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

ดานการจัดการขอรองเรียนตางๆ (IQA 3.3 ผลท่ีเกิดกับนิสิตในการจัดการขอรองเรียน) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    1.1 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.63 4.64 4.65 
    1.2 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 5.00 5.00 5.00 
    1.3 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.81 4.85 4.86 
    1.4 คุณภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.63 4.64 4.65 
    1.5 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.63 4.64 4.65 
    1.6 ผลการจัดการขอรองเรียน 4.81 4.81 4.82 

รวมผลการประเมิน 4.75 4.76 4.77 

5.  การดำเนินการมีผลที่ดีขึ้น ไดแก ชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง และนิสิตมีความรูทักษะการ
แสวงหาความรูการสรางความรูดวยตนเองมีศักยภาพการวิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรู จาก
กระบวนการวิจัยของตนเอง 

6.  มีผลการดำเนินการที ่ดีเดนในเรื ่องความกระตือรือรนที ่สามารถเทียบเคียงหลักสูตรของสถาบัน 
อุดมศึกษาในกลุมเดียวกัน 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการขอรองเรียนของนิสติ ปการศึกษา 2562   
ดานผลท่ีเกิดกับนิสิต 

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 4.11 4.15 

    3.3.3 ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรและการรองเรียนของนิสิต 4.00 4.10 
    3.3.4 นิสิตมีความรู ทักษะการแสวงหาความรู การสรางความรูดวยตนเอง มีศักยภาพการ
วิจัยที่แสดงออกถึงการผลิตและเผยแพรความรูจากกระบวนการวิจัยของตนเอง 

4.40 4.50 

    3.3.5 มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.66 4.70 

    3.3.6 ความกระตือรือรนในการจัดการขอรองเรียน 4.11 4.15 

    3.3.7 ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.00 4.05 

    3.3.8 คณุภาพในการจัดการขอรองเรียน 4.02 4.05 

    3.3.9 วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.00 4.05 

    3.3.10 ผลการจัดการขอรองเรียน 3.90 4.00 

รวมผลการประเมิน 4.12 4.18 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการการคงอยูการสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจ

และผลการจัดการขอรองเรยีนของนิสติที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องผลการจัดการ
ขอรองเรียน คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คะแนน 
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หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตตอการจัดการขอรองเรยีนและนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องผลการจัดการขอรองเรียน
โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. อาจารยทีป่รึกษามีการเขาพบอยางนอยเดือนละ 3 ครั้ง 
2. มีการจัดการขอรองเรียนทางระบบ IT โดยใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นผาน Face book 
ทั้งนี้สามารถพัฒนาการกระบวนการการคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ

รองเรยีนของนิสิตในประเด็นความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียนโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางอาจารยทีป่รกึษาและนิสิต 
2. มีการแนะแนวทางในการแกไขปองกันปญหาอยางรวดเรว็ 
3. มีการใหความรูทางดานวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรมุงหวังใหโครงการดังกลาวชวยการ

คงอยูของนิสิตในแตละช้ันปอยูในระดับสูง 
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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 4.12 4.15 
    4.1.2 การมีระบบการรับอาจารยใหมที่มีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญ  4.20 4.20 
    4.1.3 มีการพัฒนาอาจารยที่มีอยูเดิมอยางตอเน่ือง เพื่อใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง อาจารยในหลักสูตร
สามารถสงเสริมการทำงานตามความชำนาญของแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.27 4.30 

    4.1.4 อาจารยประจำหลักสูตรตองมีวุฒิการศึกษา ตำแหนงทางวิชาการ และประสบการณ ในจำนวนที่
ไมต่ำกวาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. 

4.40 4.41 

รวมผลการประเมิน 4.25 4.26 

 
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 

4.00 4.10 

    4.1.2.2 ผูบริหารสถาบันหรือหนวยงานที่ดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรตองมีการวางแผนระยะ
ยาวดานอัตรากำลังดานอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา ตองมีแผนการบรหิาร
อาจารยประจำหลักสูตร  โดยการมีสวนรวมของทีมบริหารระดับคณะ (คณะกรรมการประจำคณะ)   

4.12 4.20 

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

4.00 4.10 

    4.1.2.4 ในกรณีที่ปริมาณและคุณภาพอาจารยยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรกำหนด  
สถาบันหรือหนวยงานมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อทรัพยากรบุคคลเพื่อทดแทนขอจำกัดอยางเปนระบบ 

4.40 4.50 

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

4.55 4.60 

    4.1.2.6 การกำหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจำหลักสูตรอยางชัดเจน 4.12 4.15 
    4.1.2.7 การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ 4.00 4.10 
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รายการประเมิน ปการศึกษา 
2561 2562 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    4.1.2.8 ระบบการกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 4.17 4.20 
    4.1.2.9 ระเบียบที่โปรงใสชัดเจนในการบริหารอาจารยประจำหลักสูตร 4.00 4.10 
    4.1.2.10 ระบบในการเลิกจางและการเกษียณอายุอยางชัดเจน 3.95 4.00 
    4.1.2.11 ระบบการยกยองและธำรงรักษาอยางมีประสิทธิภาพ 4.00 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.12 4.19 

 
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 4.00 4.10 

    4.1.3.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานและ  มี
ศักยภาพที่สูงขึ้นเพื่อสงผลตอคุณภาพของบัณฑิต 

4.05 4.15 

    4.1.3.3 การควบคุม กำกับ สงเสริมใหอาจารยพัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการอยาง
ตอเน่ือง 

4.00 4.10 

    4.1.3.4 การเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยทั้งในและระหวางหลักสูตร 4.40 4.50 

    4.1.3.5 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย 4.55 4.60 
    4.1.3.6 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.10 4.15 

    4.1.3.7 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู
อาจารยในสาขา/หลักสูตร 

4.00 4.10 

    4.1.3.8 ใหความสำคัญกับการจัดหาอาจารยหรือพัฒนาอาจารยใหมีคุณสมบัติที่สูงกวากำลังคนใน
หลักสูตรปริญญาตรี โดยเฉพาะคุณสมบัติของอาจารยที่ตองเนนทักษะความสามารถดานการวิจัย
นอกเหนือจากความรูความสามารถดานการสอน 

4.00 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.13 4.22 
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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) 4.25 4.26 
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย 4.12 4.19 
4.1.3 ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 4.13 4.22 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.16 4.22 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื ่องกระบวนการดานระบบการรับและแตงตั ้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลกัสูตร ,ระบบการบริหารอาจารย และระบบการสงเสรมิและพัฒนาอาจารย
ที ่ไดมีคาเฉลี ่ยเทากับ 4.22 คะแนน และมีคาเฉลี ่ยต่ำสุดในเรื่องระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) และระบบการบรหิารอาจารย คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 
คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องดานการบริหารและพัฒนา
อาจารยและนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/
อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) และระบบการบริหารอาจารย โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. มีกลไกการสงเสริมการพัฒนาดานการวิจัย  
2. มีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารยเปนรายบุคคล  
3. มีการทบทวนแผนพัฒนาอาจารยในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรประจำป 
ทั้งนีส้ามารถพัฒนาดานระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร ,

ดานระบบการบริหารอาจารย และดานระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยในประเด็นระบบการรับและแตงต้ัง
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจำหลักสูตร (ระบบการรับอาจารยใหม) และระบบการบริหารอาจารย
โดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. หลักสูตรมีการดำเนินการใหอาจารยตีพิมพผลงานวิชาการ และหนังสอื/ตำรา  
2. การดำเนินการสงเสริมการเพิ่มศักยภาพของอาจารยตามแผนพัฒนาอาจารย โดยมกีารอบรมเกี่ยวกบั

เทคนิคการสอนเพื่อพฒันาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยการวัดและประเมินผล และการเขียนบทความทางวิชาการ  
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยตามผลงาน พรอมทัง้ใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุ

และสงเสรมิใหอาจารยไดพฒันาศักยภาพใหมีคุณภาพมากข้ึนๆไป 
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ตัวบงชี้ 4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล (มคอ. 2) ชื่อ-นามสกุล (2562) 
1 รศ.ดร.ศรุดา สมพอง รศ.ดร.ศรุดา สมพอง 
2 รศ.ดร.กฤษณา ไวสำรวจ รศ.ดร.กฤษณา ไวสำรวจ 
3 รศ.ดร.สมหิรา จิตตลดากร รศ.ดร.สมหิรา จิตตลดากร 
4 รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิร ิ รศ.ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศิร ิ
5 รศ.ดร.ประสิน โสภณบญุ รศ.ดร.สมเดช มุงเมอืง 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
ดานการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2560 2561 2562 

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

4.80 4.70 4.80 

    1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.83 4.80 4.80 
    1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตรบูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมี
สวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.60 4.60 4.60 

    1.4 อาจารยประจำหลักสูตรไดรับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.60 4.60 4.70 
    1.5 การเปดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.60 4.70 4.75 

    1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตที่รับในหลักสูตร 4.60 4.60 4.60 
    1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากำลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.60 4.60 4.60 
    1.8 อาจารยประจำหลักสูตรมีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

5.00 5.00 5.00 

    1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดาน
การสอนของอาจารย 

4.50 4.50 4.55 

    1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตำแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 5.00 5.00 5.00 
    1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำดานการจัดการเรยีนการสอน 4.80 4.80 4.80 
    1.12 บรรยากาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสราง
วัฒนธรรมการอยูรวมกัน 

4.83 4.83 4.85 

    1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อุปกรณ สำหรับการปฏิบัติงานของหลักสูตร 4.60 4.80 4.85 
    1.14 กระบวนการติดตาม กำกับผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 4.80 4.80 4.85 

รวมผลการประเมิน 4.72 4.73 4.76 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและความพึง
พอใจของอาจารย ปการศึกษา 2562  
ดานผลท่ีเกิดกับอาจารย 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

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

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

     4.3.1 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 4.90 4.95 
     4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารจัดการหลักสูตร 4.00 4.20 
     4.3.3 จำนวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 4.00 4.10 
     4.3.4 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของหลักสูตร 4.25 4.30 

รวมผลการประเมิน 4.28 4.38 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการบรหิารหลกัสตูรและกระบวนการการคงอยูของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และความพึงพอใจของอาจารยที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 คะแนน และมีคาเฉลี่ย
ต่ำสุดในเรื่องการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอนของ
อาจารยคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมนิที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องดานการบรหิารหลักสตูรและ
นำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการประเมนิการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนา
ความสามารถดานการสอนของอาจารย โดยมีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 

1. มีการรายงานผลการดำเนินงานในบางเรื่อง และรายงานผลการดำเนินงานครบทุกเรื่อง 
2. มผีลการดำเนินงานที่เปนเลิศโดยเทียบเคียงกบัหลักสูตร 
ทั้งนี ้สามารถพัฒนาดานการบริหารหลักสูตรและดานผลที่เกิดกับอาจารยในประเด็นความพึงพอใจของ

อาจารยตอกระบวนการบริหารหลักสูตรโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 
1. มีการสำรวจอัตราการคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตรใหมีสัดสวนที ่เหมาะสมกับจำนวนนิสิตใน

หลักสูตร 
2.มีแนวโนมผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง โดยมีการศึกษาและประเมนิแนวโนมการบริหารจัดการ

หลักสูตรในดานอัตราคงอยูของอาจารยประจำหลักสูตร 
3.มีผลการดำเนินงานที่เปนเลิศ/โดดเดน โดยเทียบเคียงกับหลักสูตรน้ัน ในสถาบันกลุมเดียวกันที่เหมาะสม

โดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตร 
 4.3.3 การดำเนินการมีผลที่ดีขึ้น ไดแก การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรู
ตามโครงสรางหลักสตูรบูรณาการกับพันธกิจตางๆ สงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทำงานแบบมีสวนรวมความ สามารถในการใช
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 
 4.3.4 มีผลการดำเนินการที ่โดดเดนในเรื่องบรรยากาศการทำงานของหลักสูตรที่สงเสริมความผูกพัน
ระหวางบุคลากรสรางวัฒนธรรมการอยูรวมกันในหลักสูตรเทียบเคียงไดกับสถาบัน อุดมศึกษาเดียวกัน 
 
 
 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
                                                                     ปการศึกษา 2562 32 

 

หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย
ตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น  ๆปการศึกษา 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 

4.90 5.00 

    5.1.2 เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชาใหมใหนิสิตได
เรียน 

4.00 4.10 

    5.1.3 หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

4.00 4.10 

    5.1.4 คำอธิบายรายวิชามีเน้ือหาที่เหมาะสมกับชื่อวิชา จำนวนหนวยกิต และมีเน้ือหาที่ครบคลุมกวางขวาง
ครบถวนในส่ิงที่ควรเรียน มีความลึกในวิชาเอกหรือที่เปนจุดเนน มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง สัมพันธกันระหวางวิชา 
และมีการสังเคราะหการเรียนรู 

4.25 4.30 

    5.1.5 เน้ือหาที่กำหนดในรายวิชาไมมีความซ้ำซอน กลุมรายวิชามีความตอเน่ืองสัมพันธกัน เหมาะสมกับระดับ
การศึกษาของหลักสูตร 

4.28 4.30 

    5.1.6 ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนตรงกับผลลัพธการเรียนรูที่กำหนดในรายวิชาและหลักสูตร 4.40 4.50 
    5.1.7 การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระเน้ือหาที่กำหนดในคำอธิบายรายวิชาครบถวน 3.50 3.60 
    5.1.8 การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่เหมาะสม เอ้ือใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรียนวิชาตอยอด 4.00 4.10 
    5.1.9 การเปดรายวิชาเปนไปตามขอกำหนดของหลักสูตรเพื่อใหนิสิตสำเร็จไดทันตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 4.50 4.60 
    5.1.10 การเปดรายวิชาเลือกสนองความตองการของนิสิต ทันสมัย และเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 4.10 4.20 
    5.1.11 การจัดรายวิชาในหลักสูตรแกนิสิตที่เรียนในสถาบันหรือนอกสถาบัน การศึกษาปกติ หรือการศึกษา
ทางไกล มีการควบคุมใหนิสิตไดเน้ือหาสาระ เปาหมายการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนการสอน การประเมินที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน 

4.25 4.30 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)   
    5.1.12 เน้ือหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เก่ียวของที่มีความที่ซับซอน มีจุดเนน 3.25 4.10 
    5.1.13 การควบคุมกำกับหัวขอวิทยานิพนธ/สาระนิพนธที่อนุมัติเปนประเด็นวิจัยรวมสมัย/สนองความตองการ
ของสังคม 

4.00 5.00 

    5.1.14 หัวขอวิทยานิพนธเปนประเด็นวิจัยที่เหมาะสมกับปรัชญา วิสัยทัศนของหลักสูตร และสอดคลองกับ
ระดับของหลักสูตร 

5.00 4.00 

   5.1.15 หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก มีความซับซอนและลึกซึ้งและใหองคความรูใหมมากกวาระดับ
ปริญญาโท 

3.50 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.12 4.29 

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 คะแนน และมี
คาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 1) เนื้อหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  มีการเปดวิชา
ใหมใหนิสิตไดเรียน 2) หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรูที่ชัดเจน ทันสมัย สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการ
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และความตองการของผูใชบัณฑิต 3) การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลงัที่เหมาะสม เอื้อใหนิสิตมีพืน้ฐานความรูในการ
เรียนวิชาตอยอด 4) เนื้อหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขาที่เกี่ยวของที่มีความที่ซับซอน มีจุดเนน 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องดานสาระของรายวิชาใน
หลักสูตรและนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง1) เน้ือหาของหลักสูตรในแตละรายวิชามีการปรับปรุงให
ทันสมัยตลอดเวลามีการเปดวิชาใหมใหนิสิตไดเรียน 2) หลักสูตรแสดงผลลัพธการเรียนรู ที ่ชัดเจน ทันสมัย 
สอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและความตองการของผูใชบัณฑิต 3) การเปดรายวิชามีลำดับกอนหลังที่
เหมาะสม เอื้อใหนิสิตมีพื้นฐานความรูในการเรยีนวิชาตอยอด 4) เน้ือหาสาระของรายวิชาเนนความรู ทฤษฎีในสาขา
ที่เกี่ยวของที่มีความที่ซับซอน มีจุดเนนโดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร 
2. มีการแตงต้ังคณะกรรมการในการพัฒนาหลักสูตร  
3. มีการทำแบบสำรวจความตองการของผูใชบัณฑิต โดยผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานสาระของรายวิชาในหลักสูตรในประเด็นกระบวนการการออกแบบหลักสูตร และการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ันๆโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. มีระบบการกำกับติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรตามข้ันตอนของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี
การประชุมวิพากษหลักสูตรและนำมาปรับปรุงหลักสูตร 

2. มีการวิพากษหลักสูตรโดยผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ 
3. มีการบริหารจัดการการเปดรายวิชาตางๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เนนนิสิตเปนสำคัญ 
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ตัวบงชี้ 5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน เฉพาะระดับบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.1ดานการวางระบบผูสอน (IQA 5.2.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.1 ผูสอนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มีความรูและความชำนาญในเน้ือหาวิชาที่สอน (คำนึงถึง
สาขาวิชา ประสบการณทำงาน ผลงานวิชาการของผูสอน) 4.25 4.30 
    5.2.2 หลักสูตรกำหนดผูสอนใหนิสิตไดเรียนจากผูสอนที่มีความชำนาญหลากหลาย เพื่อใหมีโอกาสไดรับการ
พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนหลากหลายความรูและประสบการณ (ในแตละหลักสูตร นิสิตควรไดเรียน
กับอาจารยผูสอนคนเดิมไมเกิน 3 วิชา) 4.50 4.60 

    5.2.3 มีการกำกับมาตรฐานการทำประมวลการสอน (มคอ .3 และ มคอ .4) ของอาจารยใหทันสมัยในดาน
เน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม 4.00 4.10 

    5.2.4 การกำกับใหอาจารยทุกคนตองมีการทำประมวลการสอนรายวิชา (มคอ .3 และ มคอ .4) ทุกรายวิชา
แจกนิสิต และมีการกำกับใหดำเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 4.25 4.30 

    5.2.5 นิสิตที่เรียนในและนอกสถาบัน หรือระบบปกติ/ระบบทางไกล ตองไดรับการสอนจากอาจารยที่มี
คุณสมบัติที่คุณภาพมาตรฐานเดียวกัน มีโอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน/อาจารยที่ปรึกษาเทาเทียม
กัน 4.50 4.60 
    5.2.6 หากมีการกำหนดใหมี TA, RA ชวยสอน ตองไดรับการฝกอบรม การใหคำแนะนำ และการปรับปรุง
พัฒนาใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนิสิตอยางเหมาะสม 4.40 4.50 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม)    
    5.2.7 หลักสูตรตองมีอาจารยเต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณสมบัติดานความรู ประสบการณ เวลาใน
การใหคำปรึกษาและการพัฒนานิสิต 4.00 4.10 

    5.2.8 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/สาระนิพนธ คำนึงถึงคุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาที่
เหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธที่อนุมัติ โดยเฉพาะความรูและความเช่ียวชาญในหัวขอวิจัยที่จะควบคุมการทำ
วิทยานิพนธของนิสิต และเหมาะสมกับลักษณะของนิสิต 4.00 4.10 

    5.2.9 มีการควบคุมกำกับจำนวนนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เปนไปตามหลักเกณฑ 4.50 4.60 

    5.2.10 มีการกำกับใหอาจารยพิเศษที่มาทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษามีการผลิตผลงานวิชาการอยางตอเน่ือง 4.10 4.20 

รวมผลการประเมิน 4.25 4.34 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  
ปการศึกษา 2562  
5.2.2 ดานการบวนการเรียนการสอน เฉพาะระดับบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
   5.2.1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.25 4.30 
    5.2.2 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหมๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต 4.25 4.30 
    5.2.3 การจัดการเรียนการสอนที ่หลากหลาย เนนทฤษฎีและการปฏิบัติ  การเรียนรูจากผู ทรงค ุณวุฒิ
ภายนอก/ผูประกอบการ การศึกษาดูงาน ฯลฯ 

4.00 4.10 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   
                                                                     ปการศึกษา 2562 35 

 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.2.2 ดานกระบวนการเรียนการสอน(IQA 5.2 ความคิดเห็นตอกระบวนการการกำหนดผูสอน/ ฯลฯ) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
    5.2.4 การจัดกิจกรรมการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนิสิต  (เชน ความรูพื้นฐานที่จำเปนตองมีกอน
เขาโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ฯลฯ) 

4.25 4.30 

    5.2.5 การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนิสิตระหวางเรียนเพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรู/การ
ทำงาน/การประกอบอาชีพ 

4.00 4.10 

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

4.40 4.50 

    5.2.7 การเตรียมความพรอมดานการทำงาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการชวยเหลือดานการหางานทำ/การ
เผยแพรผลงาน) 

4.00 4.10 

    5.2.8 การสอนแบบเนนการปฏิบัติ การเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก/ผูประกอบการ  การศึกษาดูงาน 4.00 4.10 
    5.2.9 มีการควบคุมมาตรฐานของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพ 4.50 4.60 
    5.2.10 การสงเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย (ประเมินจากจำนวนอาจารยที่มีการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน) 

4.10 4.20 

    5.2.11 มีการประเมินการสอนของอาจารย และนำผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถดานการสอน
ของอาจารย 

4.00 4.10 

    5.2.12 อาจารยอาวุโส หรืออาจารยที่มีเทคนิคการสอนดีเดน มีการถายทอดประสบการณสู อาจารยในสาขา/
หลักสูตร 

4.50 4.60 

    5.2.13 การควบคุมกำกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินนิสิต 4.00 4.10 
บัณฑิตศึกษา )ประเด็นเพิ่มเติม (    
    5.2.14 การสงเสริมใหอาจารยใชวิธีการสอนใหม ๆ ที่พัฒนาทักษะการเรียนรูของนิสิต โดยเฉพาะการสอนที่
เนนปญหาเปนฐาน การสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน 

4.00 4.05 

    5.2.15 มีระบบกำกับการทำงานของอาจารยผู สอนที ่เอื้อประโยชนตอนิสิตเต็มที่ ใหความ สำคัญกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอาจารยในการใหคำปรึกษาแกนิสิตตามจรรยาบรรณของอาจารย 

4.00 4.10 

    5.2.16 มีระบบการกำกับติดตามความกาวหนาในการทำวิทยานิพนธ/สาระนิพนธของนิสิต เพื่อใหนิสิต
สำเร็จการศึกษาไดทันตามระยะเวลาที่กำหนด 

4.00 4.00 

    5.2.17 หัวของานวิจัยของนิสิตสอดคลองหรือสัมพันธกับความเช่ียวชาญของอาจารยที่ปรึกษา 4.00 4.00 
    5.2.18 มีระบบและมีการติดตามความกาวหนาของการทำวิทยานิพนธของนิสิตแตละคนอยางนอยหน่ึงครั้ง
ตอภาคการศึกษา 

4.00 4.10 

    5.2.19 มีฐานขอมูลงานวิจัยออนไลนที่เก่ียวของและนิสิตสามารถเขาใชงานไดอยางสะดวก 5.00 5.00 
    5.2.20 มีการใหความรูและระดับชั้นความสำคัญในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตาม
ฐานขอมูลที่ สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

4.00 4.10 

    5.2.21 มีการใหความรูเก่ียวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปญหาการคัดลอกผลงานวิจัยและปญหาของวารสารที่ไมมี
คุณภาพ 

4.00 4.10 

    5.2.22 การช้ีแนะแหลงทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธและสงเสริมใหนิสิตจัดทำขอเสนอโครงการที่มีโอกาส
ไดรับทุนสนับสนุน 

4.50 4.60 

    5.2.23 การสรางเครือขายระหวางสถาบันภายในประเทศและตางประเทศ  มี Visiting Professors ที่มาชวย
สอนหรือใหประสบการณแกนิสิต และการสงนิสิตไปแลกเปล่ียนเรียนรูในตางประเทศ 

4.00 4.10 

รวมผลการประเมิน 4.16 4.24 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ปการศึกษา 2562 

รายดาน 
ปการศึกษา 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
2561 2562 

(IQA 5.1 ดานการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน) 
5.2.1 ดานการวางระบบผูสอน  4.25 4.34 
5.2.2  ดานกระบวนการเรียนการสอน 4.16 4.24 

ภาพรวมผลการประเมิน 4.20 4.29 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องดานกระบวนการเรียนการสอนคาเฉลี่ย
เทากับ 4.24 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการเรียนการสอน
และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมี
วิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. มีการพิจารณากำหนดผูสอน 
2. มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 
3. การแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการวางระบบผูสอนและดานกระบวนการเรียนการสอน ในประเด็นระบวนการวางระบบ
ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1. การบูรณาการพันธกิจตางๆกบัการเรียนการสอน 
2. การชวยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการดุษฎีนิพนธและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
3. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอยางนอย 2 ครั้งตอภาคการศึกษา  
หลักสูตรดำเนินการกำหนดผูสอนตามระบบและกลไก โดยอาจารยประจำหลักสูตรพิจารณาผูสอนให

เหมาะสมกับรายวิชา จากวุฒิการศึกษา ความรู ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ประสบการณดานการวิจัย และปริมาณ
ภาระงานของอาจารยแตละทาน อาจารยประจำหลักสูตรมีการกระจายความรับผิดชอบใหอาจารยผูสอนจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวบงชี้ 5.3  การประเมินผูเรียน 
ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการการประเมนิผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ  ปการศึกษา 2562  
ดานการประเมนิผูเรียน เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
5.3 ดานการประเมินผูเรียน (IQA 5.3 ความคิดเห็นตอกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    5.3.1 การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 4.00 4.10 
    5.3.2 น้ำหนักขององคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา 
ฯลฯ) 

4.25 4.30 

    5.3.3 การประเมินผลการเรยีนรูของโดยใชการประเมินตาสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เชน 
ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน  รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การวัดทักษะ
การปฏิบัติงาน ฯลฯเครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ 

4.25 4.30 

    5.3.4 การกำกับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู 4.25 4.30 
    5.3.5 การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการประเมินคุณภาพนิสิต (มีการ
วิพากษขอสอบ ปรับปรุงขอสอบ  สรางขอสอบใหมๆ เสมอ  มีคลังขอสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือประเมิน
สามารถวัดความรูและการคิดขั้นสูงไดเครื่องมือประเมินสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานไดจริงในโลก
แหงการทำงาน) 

4.00 4.10 

    5.3.6 การควบคุมการประเมินผลการเรยีนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรยีนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 4.25 4.30 
    5.3.7 การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน (กำหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลอง
กับที่เกณฑที่นิสิตมีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  มีขอมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใชในการการ
ตัดเกรดชัดเจน  การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถที่แทจริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา) 

4.00 4.10 

    5.3.8 การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4.00 4.10 
    5.3.9 การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.5  มคอ.6 
 และ มคอ .7 

4.50 4.60 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    8.1.10 การกำหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกัน ชัดเจน 4.00 4.10 
    8.1.11 ขอมูลที่รองรับการประเมินที่มาโปรงใส ตรวจสอบ และสะทอนระดับคุณภาพของดุษฎีนิพนธได 4.75 4.80 
    8.1.12 วิทยานิพนธที่มีคุณภาพระดับดีมาก มีประเด็นวิจัยที่สะทอนความคิดริเริ่ม รวมสมัย มีการ
ออกแบบการวิจัยที่เหมาะสม เปนตัวอยางของผลงานที่มีคุณภาพ มีการเผยแพรในรูปแบบ/วารสารซ่ึงเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ . 

4.50 4.60 

รวมผลการประเมิน 4.22 4.30 
ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารยในเรื่องกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯ ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่อง 1) การกำหนดเกณฑ
การประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 2) การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมอืที่ใชในการประเมิน
คุณภาพนิสิต 3) การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4) การตัดเกรดและแจงใหนิสิตรับรูชัดเจน 
และ 5) การกำหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงช้ีคุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการสอบปองกัน ชัดเจน 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.10 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื่องกระบวนการการประเมินผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ ฯลฯ และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่อง1) 
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การกำหนดเกณฑการประเมินใหนิสิตมีสวนรวม 2) การวิเคราะห/ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพฒันาเครื่องมือที่ใช
ในการประเมินคุณภาพนิสิต 3) การสงเสริมการสอบ exit  exam ตามมาตรฐาน TQF 4) การตัดเกรดและแจงให
นิสิตรับรูชัดเจน และ 5) การกำหนดเกณฑการประเมินชัดเจน มีตัวบงชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธและการ
สอบปองกัน ชัดเจน โดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. มีระบบ กลไกโดยมีระบบข้ันตอนการประเมินผูเรียน 
2. มีการนำระบบ กลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
3. มีการประเมินกระบวนการและการประเมินผูเรียน 
4. มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ทั้งนี้สามารถพัฒนาดานการประเมินผูเรียนในประเด็นกระบวนการการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา/ฯลฯโดยมีผลการดำเนินงานที่เปนรูปธรรมดังน้ี 

1.การประเมินผลนิสิตเพื่อใหขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน 
และนำไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 

2. การประเมินที่ทำใหนิสิตสามารถประเมินตนเองเปนและมีการนำผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
วิธีการการเรียนของตนเองใหมจนเกิดการเรียนรู 

3. การใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย ใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลก
แหงความเปนจริง 
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ตัวบงชี้ 5.4  ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

1 )อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
1. การกำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร (จำนวน 5 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม5 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจำนวนผูเขาประชุม 

รายช่ืออาจารยประจำหลักสูตร คร้ังท่ี/วันท่ีประชุม 
จำนวนผูเขารวม

ประชุม 
รอยละ 

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

1 (15/ส.ค/62) 5 คน 100 

2 (26/ก.ย/62) 5 คน 100 
3 (9/ม.ค/63) 5 คน 100 
4 (13/ก.พ/63) 5 คน 100 
5 (5/มี.ค/ 63) 5 คน 100 

  
2. สรุปสาระสำคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน  
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ 1.3   

 
 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถามี) 
หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
             หลักสูตรใหม            
             หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2561 โดยผานการรับรอง/รับทราบตามเกณฑ TQF 
      - หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560 (มคอ.2) คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
7/2560 และไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบและการใหความเห็นชอบหลักสูตร 
เม่ือวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม ป พ.ศ. 2560 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปด
สอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กำหนดใน มคอ.2 จำนวน 6 วิชา มีรายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 6 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
  2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
  2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา   
ตามหลักฐานการการสง มคอ.3 และ มคอ.4 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1  

 

4) จดัทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา   ทุกรายวิชาที่เปดสอนและจัดทำ มคอ.5 - 6  
จำนวน 6 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 6 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
   2.1 ในสังกัดคณะ - วิชา  
   2.2 นอกสังกัดคณะ - วิชา   
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพจิารณา มคอ. 5 
5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
หลักสูตรจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา ปการศึกษา 
2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีการจัดทำ มคอ.7 สงภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมี
ขอมูลเพื่อการนำเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

 
  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กำหนดในคูมือการทวนสอบของมหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผูสำเร็จ
การศึกษามีผลการเรียนรู  (learning outcomes) ตามที่กำหนดไวใน มคอ.2 โดยมีรายชื ่อวิชาที ่มีการทวนสอบและ
กระบวนการทวนสอบตามที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 จำนวนทั้งสิ ้น 6 วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั ้งหมดตลอดป
การศึกษา 2562 จำนวน 6 วิชา คิดเปนรอยละ 50 (อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทำรายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู (ตามแบบฟอรม 5.4.6) 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี
รายงานใน 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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีการรับอาจารยใหม โดยทางมหาวิทยาลัย
ไดมีการจัดทำแผนพัฒนาอาจารยใหมตามกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยจำนวนอาจารยใหม มีจำนวน - คน และ
อาจารยใหมไดเขารับ การปฐมนิเทศและการแนะนำดานการจัดการเรียนการสอนตามโครงการพัฒนาอาจารยใหม ทาง
หลักสูตรไดมีการจัดใหมีอาจารย  พี่เล้ียงคอยกำกับดูการดำเนินการและประเมินผลและมีการติดตาม ผลการปฏิบัติหนาที่
ดานการสอนของอาจารยใหมหลังการอบรมตามทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 

 
  

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

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการหรือหัวขอ 

ที่รับการพัฒนา 
วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่นำไปใชใน 
การเรียนการสอน 

1 รศ.ดร.ศรุดา สมพอง สัมมนาสตรีศึกษา  6 มี.ค. 
2563 

สถาบัน
พระปกเกลา 

การเรียนการสอนในดาน
การพัฒนานิสิต 

2 รศ.ดร.กฤษณา ไว
สำรวจ 

หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 15 ก.พ. 
2563 

มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน 

การเรียนการสอนในดาน
การพัฒนานิสิต 

3 
 

รศ.ดร.สมิหรา จิตตลดา
กร 

1. ประชุมวิชาการเร่ืองลด
ชองวางความเล่ือนล้ำสราง
คุณภาพประชาธิปไตย 
 
2. สตรีเลือก สส. อยางไร 
 
 

1-3 พ.ย 2562 
 
 

 
5 พ.ย. 
2562 

 

สถาบัน
พระปกเกลา 

 
 

สถาบัน
พระปกเกลา 

 

การเรียนการสอนในดาน
การพัฒนานิสิต 
 
 
การเรียนการสอนในดาน
การพัฒนานิสิต 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

3. หลักจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย 

15 ก.พ. 
2563 

มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน 

การเรียนการสอนในดาน
การพัฒนานิสิต 

สรุปผล 
จำนวนอาจารยประจำที่ไดรับการพัฒนา 

3 คน 
จำนวนอาจารยประจำ 

รวม 5 คน 
 

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

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
ชื่อโครงการ หรือ

หัวขอ 
ที่รับการพัฒนา 

วัน/เดือน/ป จัดโดย 
หัวขอที่นำไปใชใน 

ปฏิบัติงาน 

1 นางจินตาภา  บัวอุไร - - - - 
2 นางสาวสุดารัตน  โสระชาติ - - - - 

สรุปผล 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนทีไ่ดรับการ

พัฒนา 2 คน 
จำนวนบุคลากรสนับสนุนประจำรวม 

2 คน 
 

 
  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจำนวน คน มีผูตอบแบบประเมินจำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 

100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.62 เม่ือแยกเปนรายดานได ดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 92.25 20 4.61 ดีมาก 

2 ดานความรู 94.62 20 4.73 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 90.24 20 4.57 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 92.10 20 4.61 ดีมาก 
5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 92.00 20 4.60 ดีมาก 
6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 93.56 20 4.68 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 92.46 - 4.62 ดีมาก 
 

√ 
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ดัชนีบงช้ีผลการ
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน 
เปน/ไมเปน 
ไปตามเกณฑ 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (ปการศึกษา 2562) ทั้งสิ้นจำนวน  20 คน มีผูตอบแบบ

ประเมินจำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 4.58 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร  มีคะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ยรวม 
เทากับ 91.51 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที่ ความพึงพอใจมาตรฐานผลการเรียนรูตาม TQF 
ผลสำรวจ 

คาเฉลี่ย 
ระดับ

คุณภาพ 
ผลรวม
คะแนน 

จำนวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรม  จริยธรรม 90.75 20 4.54 ดีมาก 
2 ดานความรู 94.58 20 4.73 ดีมาก 

3 ดานทักษะทางปญญา 89.24 20 4.46 ดี 

4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 91.30 20 4.57 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 89.00 20 4.45 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 94.22 20 4.71 ดีมาก 

รวมผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 91.51  4.58 ดีมาก 
 

 
  

รวมตัวบงช้ีในปน้ี  
จำนวนตัวบงช้ีท่ีดำเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1-12  

รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1-12  
จำนวนตัวบงช้ีท่ีไมประเมินในปน้ี  

จำนวนตัวบงช้ีในปน้ีท่ีดำเนินการผาน  
รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปน้ี  
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลลการประเมินความพึงพอใจของนิสติตอดานสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 2562  

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2560 2561 2562 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 
1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมือ อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 4.80 4.80 4.80 
1.2 ทรัพยากรที่เอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตำรา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอการจัดการศึกษา 

5.00 5.00 5.00 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมูลที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรุงใหทันสมัย 

4.62 4.60 4.70 

1.4 มีการดแูล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อ้ือตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 4.80 4.80 4.80 
1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคปจจุบัน 4.60 4.60 4.70 
1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 4.80 4.80 4.80 
1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรบันิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปล่ียนสนทนา หรือทำงานรวมกัน 4.60 4.60 4.65 
1.8 การบริการดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบน้ำ ไฟฟา และการกำจัดขยะใหกับนิสิต 4.80 4.80 4.80 
1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 4.80 4.80 4.80 
1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) ใหนิสิตเพื่อทำวิจัย  4.70 4.80 4.70 

รวมผลการประเมิน 4.75 4.76 4.77 

 
ผลการประเมนิความพึงพอใจของอาจารยตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ฯลฯ 
 ปการศึกษา 2562  
ดานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรูเฉพาะระดับบณัฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    6.1.1 ระบบการดำเนินงานของหลักสูตร/คณะ/สถาบัน โดยมีสวนรวมของอาจารยประจำ
หลักสูตรเพื่อใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

4.20 4.20 

    6.1.2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทีเ่พียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 4.97 4.90 
    6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

4.15 4.20 

    6.1.4 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองบรรยาย) 4.95 4.95 

    6.1.5 การเตรียมความพรอมทางกายภาพ (หองเรียน/หองปฏิบัติการ) 4.90 4.90 
    6.1.6 การจัดส่ิงอำนวยความสะดวก เชน หองสมุดฐานขอมูลทรัพยากรการเรียนรู เพียงพอและ
ทันสมัย 

4.95 4.95 

    6.1.7 ส่ิงสนับสนุนทางการศึกษา วารสารวิชาการเพื่อการสืบคน เพียงพอ และทันสมัย 4.17 4.20 
    6.1.8 การจัดพื้นที/่สถานที่สำหรับนิสิตและอาจารยไดพบปะ สังสรรค แลกเปล่ียนสนทนาหรือ
ทำงานรวมกัน 

4.90 4.90 

    6.1.9 มีบริการคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 4.92 4.92 
    6.1.10 สำหรับการเรียนการสอนทางไกล ระบบการเรียนรูแบบทางไกลมีประสิทธิภาพ อาจารย
และนิสิตสามารถติดตอส่ือสารไดใกลชิด 

4.90 4.90 
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รายการประเมิน 
ปการศึกษา 

2561 2562 
6.1 ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
(IQA 6.1 ความคิดเห็นตอกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ฯลฯ) 

คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

บัณฑิตศึกษา (ประเด็นเพิ่มเติม) 
    6.1.11 ทรัพยากรการเรียนรูและส่ิงอำนวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการสืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกำหนดที่พึงมีของหลักสูตรปริญญาตร ีเชน ฐาน
สืบคนงานวิจัยระดับนานาชาติ เปนตน 

3.90 4.00 

    6.1.12 มีการจัดสรรงบประมาณใหนิสิตเพื่อทำวิจัย 4.70 4.80 

    6.1.13 มีหองทำงานวิจัย (ซ่ึงไมใชหองเรียน) เพื่อใหนิสิตเขาใชไดสะดวกในการทำวิจัย 4.35 4.40 

    6.1.14 มีอุปกรณและเครื่องมือพื้นฐานที่จำเปนและเหมาะสมในการทำวิจัย 4.90 4.90 

รวมผลการประเมิน 4.63 4.65 
ผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต ที่ไดมีคาเฉลี่ยสูงสุด ในเรื ่องทรัพยากรที่เอื ้อตอการเรียนรู เชน 

อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมดุ ตำรา หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมูล มีความเหมาะสมและพอเพียงตอ
การจัดการศึกษาคาเฉลี่ยเทากับ 5.00 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องการจัดพื้นที่ สถานที่สำหรับนิสิต และ
อาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานรวมกัน คาเฉลี่ยเทากับ 4.65 คะแนน  

ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย ในเรื่องกระบวนการระบบการดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ที่ไดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 คะแนน และมีคาเฉลี่ยต่ำสุดในเรื่องทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งอำนวยความ
สะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกำหนดที่พึงมีของ
หลักสูตรปริญญาตรี เชน ฐานสืบคนงานวิจัยระดับนานาชาติ เปนตน คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 คะแนน 

หลักสูตรนำผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในเรื ่องกระบวนการระบบการ
ดำเนินงานใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และนำผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงเรื่องทรัพยากรการเรียนรูและสิ่ง
อำนวยความสะดวกตางๆ โดยเฉพาะแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคนและการเรียนรูตองมีมากกวาขอกำหนดที่
พึงมีของหลักสูตรปริญญาตรี เชน ฐานสืบคนงานวิจัยระดับนานาชาติโดยมีวิธีการดำเนินงาน ดังน้ี 

1. การนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ/ดำเนินงาน 
2. การประเมินกระบวนการมีการปรบัปรุง/พัฒนา/บรูณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 
3. การเรียนรู/การจัดการความรูในกระบวนการดำเนินงาน 
4. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดยมีการเทียบเคียงกับหลักสูตรเดียวกันในกลุมสถาบันเดียวกันที่เหมาะสมหรอื

ไดรับรางวัลในระดับชาติหรอืนานาชาติ 
ทั้งน้ีสามารถพฒันาดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในประเด็นดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยมผีลการ

ดำเนินงานทีเ่ปนรูปธรรม คือ 
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน 

หองเรยีน หองปฏิบัติการ ที่พกัของนิสิต ฯลฯ และความพรอมของสิ่งอำนวยความสะดวกหรอืทรพัยากรที่เอือ้ตอ
การเรียนรู เชน หองสมุด หนังสือ ตำรา สิง่พิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสบืคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส 
ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลาน้ีมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงานและทันสมัย 
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รายชื่ออาจารยประจำหลักสูตร 
อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2557  

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

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2558  
1. ศ.อนันต เกตุวงศ 
2. ผศ.ดร.เอกพร รักความสุข 
3. ดร.ภพัสสรณ วรภัทรถิระกลุ 
4. ดร.นิพนธ ฐานะพันธุ 
5. ผศ.ดร.จรสัพงศ คลงักรณ 
6. รศ.ดร.พรเพญ็ เพชรสุขศิร ิ
7. ดร.รัตนา เถลงิพล 
8. รศ.ดรประสิน โสภณบุญ 
9. ดร.ภัทรภร รัตนสุวรรณ 
10. ผศ.ดร.สบืพงศ สุขสม 
11. ดร.นคร ย้ิมกริม่ 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2559  
1.รศ.ดร.เอกพร รักความสุข 
2. รศ.ดร.พรเพญ็ เพชรสุขศิร ิ
3. รศ.ดร.ศรุตา สมพอง 
4. รศ.ดร.กฤษณา ไวสำรวจ 
5. รศ.ดร.ประสิน โสภณบุญ 
6. ดร.พภัสสรณ วรภัทรถิระกลุ 
7. ศ.อนันต เกตุวงศ 
8. ดร.นิพนธ  ฐานะพันธุ 
9. ดร.รัตนา เถลงิพล 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2560 
1.รศ.ดร.ศรุดา สมพอง 
2.รศ.ดร.กฤษณา ไวสำรวจ  
3.รศ.ดร.สมหิรา จิตตลดากร 
4.รศ.ดร.ประสิน โสภณบุญ 
5.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพ็ชรสุขศิร ิ

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2561 
1.รศ.ดร.ศรุดา สมพอง 
2.รศ.ดร.สมหิรา จิตตลดากร 
3.รศ.ดร.กฤษณา ไวสำรวจ 
4.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพ็ชรสุขศิร ิ
5.รศ.ดร. สมเดช มุงเมือง 

อาจารยประจำหลักสูตรประจำปการศึกษา 2562 
1.รศ.ดร.ศรุดา สมพอง 
2.รศ.ดร.สมหิรา จิตตลดากร 
3.รศ.ดร.กฤษณา ไวสำรวจ 
4.รศ.ดร.พรเพ็ญ เพ็ชรสุขศิร ิ
5.รศ.ดร. สมเดช มุงเมือง 
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา 2559-2562 
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 

4.78 4.78 4.80 4.81 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

4.84 3.02 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 บัณฑติ 4.81 3.90 4.90 4.91 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

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

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

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย 
4.44+3.89+5+

5/4=4.58 
5+5+5+5/ 

4=5 
5 

5+5+5+0/ 
4=3.75 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

4.44 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

3.89 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร 

5 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จำนวนบทความของ
อาจารยประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิง
ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติตอจำนวนอาจารย
ประจำหลักสูตร 

5 5 5 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 4 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบท่ี 4 อาจารย 4.19 4.33 4.75 3.92 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4 4 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

4 4 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 4 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 4 4 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 4.09 3.91 4.06 4.04 

 


