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มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2558            
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซึ่งได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

 

บัดนี้ เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน          
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ได้เข้าตรวจเยี่ยม และ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จึง ขอน าเสนอรายงานนี้ต่อ มหาวิทยาลัย  เ พ่ือรับทราบข้อมูล และผลการ การประเมินคุณภาพ
ภายใน ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ       
ที่คณะกรรมการผู้ประเมินได้ให้ไว้ระหว่างการตรวจเยี่ยมประเมิน มหาวิทยาลัยจะได้น าข้อมูลที่มีประโยชน์ ไปใช้ 
และมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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 บทสรุปผู้บริหาร 

ข้อมูลทั่วไปสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตั้งอยู่เลขท่ี 600 ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ : 

035-651000  โทรสาร : 035-651144 
 - มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ตั้งอยู่เลขท่ี 4 หมู่11 ถนนหทัยราษฏร์ ต าบลลาดสวาย อ า เภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท:์02-563-5251  โทรสาร :02-563-5251  
 - มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตึก) ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000  

เว็บไซต์ : website : www.western.ac.th 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในภูมิภาค

ของภาคกลางที่ได้รับการพิจารณาจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภูมิภาค และเป็นการกระจายโอกาสทาง การศึกษา  สู่
ภูมิภาคของประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 ที่สนับสนุนให้มีการขยายตัวทาง       ด้าน
การศึกษา  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ แต่เดิมมหาวิทยาลัยใช้ช่ือว่า มหาวิทยาลัยณิวัฒนา  ซึ่งถือ
ก าเนิดขึ้นในวันอันเป็นมงคลคือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2538 ซึ่งเป็นวาระที่ สมเด็จพระเจ้า  พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 6 รอบ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน  เฉลิมพระนามเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยณิวัฒนาได้ถือก าเนิดขึ้นในวันอันเป็นมงคลนี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน เฉลิมพระเกียรติ
คุณ และน้อมร าลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษา โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์โปรดเกล้าฯรับมหาวิทยาลัยให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์และประทานสร้อยพระนามเป็นชื่อมหาวิทยาลัยว่า 
“มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ” และมหาวิทยาลัยได้เปิดด าเนินการเรียนการสอนตั้งแต่          ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา จวบจน
วันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547 จึงได้เปลี่ยนช่ือมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 วัตถุประสงค์ที่ส าคัญในการสถาปนามหาวิทยาลัย คือ เพื่อสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะ ขั้นสูงในการประกอบอาชีพและกอปร
ด้วยจริยธรรม 

นับตั้งแต่เปิดด าเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประการ คือ  1) การผลิตบัณฑิต  2) การวิจัย  3) การบริการวิชาการแก่สังคม  4) การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ก าหนดปรัชญาในการด าเนินงานคือ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด” 
          ปณิธานมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คือ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือ บัณฑิตที่เป็นปัญญาชน 
มีวิสัยทัศน์ท่ีกว้างไกล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในท่ีสุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่ง
กว่าการแข่งขัน 
  วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คือ เป็นสถาบันอุดมศีกษาที่พัฒนานิสิตให้เป็นศึกษิตที่กอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
และสร้างสรรคส์ังคม 
          พันธกิจมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คือ มีพันธกิจหลักเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยอื่นๆ กล่าวคือ ในด้าน
การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่จะมุ่งมั่นพัฒนาภาวะผู้น า ปลูกจิตส านึกในเรื่องการใฝ่การศึกษาทั้ง
ตามรูปแบบการศึกษาในสถาบันและการศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การอบรมบ่มนิสัยนิสิตแต่ละคนให้เจริญเติบโต
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เป็นผู้มีวินัย ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในรากฐานการด าเนินชีวิตที่ดีงาม รู้จักตนเอง และรู้จักผู้อื่น ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและเสียสละ 
รับผิดชอบต่อสังคม มีพลานามัยสมบูรณ์ เคารพกฎหมายและเป็นศึกษิตที่มีความสามารถ เป็นพลเมืองดีของชาติและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
          วัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีดังน้ี 
          1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถสูง รวมทั้งเป็นผู้มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะใน
การสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนท่ีมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านธุรกิจ และด้านอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
          2. พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ให้เกิดขึ้นโดยการส่งเสริมในการผลิต ค้นคว้าวิจัยงานทางวิชาการต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม 
           3. เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดการพัฒนาทางวิชาการ สังคม แนวคิด และค่านิยมที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศ 
           4. มุ่งสร้างสรรค์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ  และคุณภาพชีวิต 
          5. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ รักษา ท านุบ ารุง และสร้างความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาติไทยให้คงอยู่และเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง 
          6. สร้างโอกาสแก่ประชาชนท่ีห่างไกลและด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาไปในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น และสนับสนุนโครงการต่างๆ ของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้มีการศึกษา
เพิ่มมากข้ึน 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - เป็นปัญญาชน, 
Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - ร่วมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United  
creative - ร่วมมือกันสร้างสรรค์,  Wisdom - ช้ันน าทางปัญญา , Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และ Universality –    
ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  

คณะวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีคณะวิชาที่เปิดสอนและ มนีิสิตศึกษา 11 คณะ
วิชา ดังนี้  

ที ่ คณะวิชา หลักสูตรที่เปิดสอน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1 คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุร ี 1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
2 คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล 2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
3 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ 3.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
4 คณะเทคนิคการแพทย์ 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย ์

5 คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 

5.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
5.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
5.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร ์

6 คณะทันตแพทยศาสตร์ 6.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

7 คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 7.1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร ์ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 8.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Engineering)เปิด

สอนหลักสูตร 2 ปี จ านวน 1 สาขาวิชา คือ สาขาการวิชาบริหารงาน
วิศวกรรม 
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ที ่ คณะวิชา หลักสูตรที่เปิดสอน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9 คณะนิติศาสตร ์ 9.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ์

9.2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน และ
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 

10 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

หลักสูตรในระดับปริญญาตร ี
1. 10.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
2. 10.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
3. 10.3 หลักสูตรรัฐประศาสนสตรบัณฑิต 

หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) 
1. 10.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

และการเงิน และสาขาวิชาการตลาดและการจัดการ  
2. 10.5 หลักสูตรรัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก) 
1. 10.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
2. 10.7 หลักสูตรรัฐประศาสนสตรดุษฎีบัณฑิต 

กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
11 บัณฑิตวิทยาลัย 11.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

11.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ   

ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีจ านวนอาจารย์ประจ า  รวมทั้งสิ้นจ านวน 314 คน แบ่งได้ดังนี้ เป็น
อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ คือ คุณวุฒิปริญญาตรีจ านวน 48 คน คุณวุฒิปริญญาโทจ านวน 171 คน คุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน   91 
คน และลาศึกษาต่อรวมเป็น 4 คน แบ่งเป็นวุฒิปริญญาตรี 2 คน วุฒิปริญญาโท 2 คน โดยมีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ คือ คุณวุฒิ ปริญญาโทและด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 16 คน คุณวุฒิปริญญาเอกและด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 9 คน  คุณวุฒิปริญญาโทและด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์จ านวน 11 คน คุณวุฒิปริญญา
เอกและด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์จ านวน 15 คน คุณวุฒิปริญญา โทและด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์จ านวน 2 คน  และ
คุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์จ านวน 3 คน 

ข้อมูลเจ้าหน้าท่ีบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน  ในปีการศึกษา 2558 มหาเวสเทิร์นมีเจ้าหน้าท่ีมี รวมทั้งสิ้นจ านวน 191 คน 

ข้อมูลนิสิต  
ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีนิสิตศึกษาแต่ละคณะวิชารวมจ านวนทั้งสิ้น 5,649 คน แบ่งเป็นระดับ

ปริญญาตรีจ านวน 4,282 คน ระดับปริญญาโทจ านวน 1,116 คน และระดับปริญญาเอกจ านวน 251 คน   
โดยมีนิสิตส าเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้นจ านวน  1,275 คน โดยแต่ละคณะวิชา  มีดังนี้ คณะพยาบาลศาสตร์  กาญจนบุรี 

จ านวน 47 คน  คณะพยาบาลศาสตร์  วัชรพล จ านวน 77 คน คณะพยาบาลศาสตร์  บุรีรัมย์ จ านวน 32 คน คณะทันต
แพทยศาสตร์ จ านวน 18 คน คณะเทคนิคการแพทย์  จ านวน 22 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์  ป.ตรี 18 คน ป.โท 32 คน   รวม
จ านวน 50 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์  ป.โท จ านวน  24 คน คณะนิติศาสตร์ ป.ตรี 15 คน ป.โท 16 คน รวมจ านวน 31 คน 
คณะบริหารธุรกิจและรัฐ ประศาสนศาสตร์ ป.ตรี 375 คน ป.โท 276 คน ป.เอก 11 คน รวม จ านวน 662 คน และบัณฑิต
วิทยาลัยป.โท 273 คน ป.เอก 27 คน จ านวน 300 คน  
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ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ ์ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.72  3.72 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย 3.01 73.07/21 3.48 3.48 3.48 3.48 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ  20 91/314 28.98 3.62 28.98 3.62 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละ 25 56/314 17.83 1.49 17.83 1.49 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 6 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 6 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.33  4.33 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 4 ข้อ   6 ข้อ 5 6 ข้อ  5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 

(สถาบันกลุ่ม ข) 
(วท) 60,000บาท 1,180,500 บาท 168,642.68 5 168,642.68 5 

7 คน 
(วส) 50,000บาท 14,695,728 บาท 64,173.48 5 64,173.48 5 

229 คน 
(มน) 25,000บาท 8,918,970 บาท 120,526.62 5 120,526.62 5 

74 คน 
ระดับมหาวิทยาลัย  คิดภาพรวมเป็นเงินต่อคน  : 
24,795,198/310= 79,984.51 
 คิดเป็นคะแนน  : 55/11=5 

 79,984.51 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 

ร้อยละ 10 คิดร้อยละ
(65.80/314x100=20.96) 
คิดคะแนน 
(32.90/11=2.99) 

2.99 2.99 2.99 2.99 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00  5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 5 ข้อ  6 ข้อ   5 6 ข้อ 5 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00  5.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 5 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.67  4.67 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  5 ข้อ  7 ข้อ 5 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ค่าเฉลี่ย 3.51 43.96/11 4 4 4 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  4 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 

รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ (สกอ.) 4.28  4.28 
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ภาพรวมระดับสถาบัน 
จุดเด่น 

1. มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยในปีการศึกษา 2558  
ได้จัดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้คณาจารย์และนิสิตได้น าเสนอ
ผลงานวิชาการและวิจัย  

2. ได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอกและภายในเพิ่มขึ้นอย่างเห็นเด่นชัด และทุกสาขาวิชาได้รับทุน  
สนับสนุนวิจัยอย่างทั่วถึง  

3. โครงการบริการแก่สังคมเน้นให้แต่ละโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก   
เพ่ือช่วยเหลือชุมชน แบบไม่คิดมูลค่าทุกโครงการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. แม้จะมีวุฒิปริญญาเอกในภาพรวมระดับสถาบันที่เพ่ิมข้ึน แต่ในบางคณะวิชายังต้องเพ่ิมวุฒิปริญญา
เอกใหเ้พ่ิมข้ึนตามสัดส่วน และเกณฑ์ ของสกอ. 
         2. ควรมีการสนับสนุนจัดอบรมพัฒนาการขอต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อสร้างอาจารย์รุ่นใหม่ให้มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

3. ควรมีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า  และเม่ือมีการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าแล้ว ควรมีการกระจายข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัย ให้หลากหลายช่องทาง เช่น วารสารศิษย์เก่า เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซด์ เป็นต้น 

4. มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนงานการบริการวิชาการท่ีต่อเนื่องสู่การวิจัย เพ่ือเป็นฐานองค์ความรู้ทาง
วิชาการของสังคมหรือชุมชน และเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในท้องถิ่นหรือจังหวัด   
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ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ ์ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1       
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย 3.01 73.07/21 3.48 3.48 3.48 3.48 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 ร้อยละ  20 91/314 28.98 3.62 28.98 3.62 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 ร้อยละ 25 56/314 17.83 1.49 17.83 1.49 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 6 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 6 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  3.72  3.72 

 
จุดเด่น  

-  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สถาบันควรก ากับติดตามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ของระดับหลักสูตร(คุณวุฒิปริญญา
เอก,ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิชาการ) ให้เพ่ิมข้ึน  

2. ส่งเสริมและสนับสนุการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรสาขาละ 1 คน 
3. ให้เร่งรัดพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ(ผศ.)อย่างน้อยสาขาวิชาละ 2 คน 
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องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ ์ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2       
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 4 ข้อ   6 ข้อ 5 6 ข้อ  5 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 

(สถาบันกลุ่ม ข) 
(วท) 60,000บาท 1,180,500 บาท 168,642.68 5 168,642.68 5 

7 คน 
(วส) 50,000บาท 14,695,728 บาท 64,173.48 5 64,173.48 5 

229 คน 
(มน) 25,000บาท 8,918,970 บาท 120,526.62 5 120,526.62 5 

74 คน 
ระดับมหาวิทยาลัย  คิดภาพรวมเป็นเงินต่อคน  : 
24,795,198/310= 79,984.51 
 คิดเป็นคะแนน  : 55/11=5 

 79,984.51 5 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 

ร้อยละ 10 คิดร้อยละ
(65.80/314x100=20.96) 
คิดคะแนน 
(32.90/11=2.99) 

2.99 2.99 2.99 2.99 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย  4.33  4.33 

 
จุดเด่น  

1. คณาจารย์มีศักยภาพในการิจัย ท าให้สามารถได้รับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก กระจายทุก
หลักสูตรสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

2. มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ โดยในปีการศึกษา  
2558 ได้จัดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2 ครั้งเพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์และนิสิต และมี
การสนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก  

3. มีการพัฒนาการขอทุนสนับสนุนจากภายนอกและภายในเพิ่มขึ้นอย่างเห็นเด่นชัด  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรสนับสนุนให้คณาจทารย์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสารระดับชาติ และนานาชาติเพิ่มข้ึน  
โดยเฉพาะการเผยแพร่ใน TCI กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ ์ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3       
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 5 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม  5.00  5.00 

 
จุดเด่น  

1. มีการจัดโครงการบริกรวิชากการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้นิสิต มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมการบริการวิชาการ 

2. โครงการบริการแก่สังคมเน้นให้แต่ละโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก   
เพ่ือช่วยเหลือชุมชน แบบไม่คิดมูลค่าทุกโครงการ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดท าโครงการบริการด้านวิชาชีพต่อสังคม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนจนสามารถท าให้ชุมชน  
พ่ึงพาตนเองได้ 

2.  มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนงานการบริการวิชาการท่ีต่อเนื่องสู่การวิจัย เพ่ือเป็นฐานองค์ความรู้ทาง
วิชาการของสังคมหรือชุมชน และเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในท้องถิ่นหรือจังหวัด    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการรายงานประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2558     หน้า 9 
 

องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ ์ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 4       
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 5 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 5.00  5.00 

 
จุดเด่น  

1. มีความร่วมมือกับสถาบันภายนอก 4 สถาบัน ในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการ
ถนนสายวัฒนธรรมเลิศล้ าความเป็นไทย  

2. มีการส่งเสริมงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติอย่างต่อเนื่องในโครงการถนนสาย
วัฒนธรรมเลิศล้ าความเป็นไทย เช่น การส่งประกวดมารยาทไทย, การอ่านค ากลอน, การประกวดร้องเพลง, 
การประกวดแฟชั่นผ้าไทย  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรน ากิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างหลากหลาย เพื่อเผยแพร่ผลงาน  
ของนิสิต และสถาบัน ในรูปสื่อออนไลน์ สารคดี ฯลฯ  

2. การเขียนโครงการระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบประเมินผล ควรมีความสอดคล้องกันทั้งด้านปริมาณ  
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการรายงานประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2558     หน้า 10 
 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ ์ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5       
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  5 ข้อ  7 ข้อ 5 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ค่าเฉลี่ย 3.51 43.96/11 4 4 4 4 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  4 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ  4.67  4.67 

 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ  

จุดเด่น  
1. มหาวิทยาลัยมีแบบฟอร์มในการติดตามการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และ  

ระดับสถาบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการรายงานความก้าวหน้าและประกันคุณภาพภายใน  

จุดที่ควรพัฒนา  
1. อัตราก าลังของบุคลากรทั้งสายอาจารย์ควรพัฒนาด้านการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและการศึกษา

ระดับปริญญาเอก และสายสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ และแผนการพัฒนา
สถาบันในอนาคต  

2. มหาวิทยาลัยควรเร่งจัดท า ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีความ สมบูรณ์  
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน  

 
ข้อสังเกต 
ตัวบ่งช้ี 5.2 จากผลการประเมินระดับคณะวิชา ที่มีตัวบ่งช้ี (2.3 ผลงานวิจัย) ต่ า 5 คณะวิชา คือ  

1. คณะทันตแพทยศาสตร์ (0) 
2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ (0.22 )  
3. คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล (0.62) 
4. คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ (0.86) 
5. คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี (1.86) 

ตัวบ่งช้ี 5.3 ระบบก ากับประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะวิชา  
 - ให้ระบบและกลไกประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ เช่น มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาฯ   
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50   การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 5 2.56 5.00 3.48 3.72 ระดับดี 
2 3 5.00 5.00 2.99 4.33 ระดับดี 
3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
5 3 - 5.00 4.00 4.67 ระดับดีมาก 

รวม 13 10.11/3 35/7 10.47/3 55.58/13  
ผลการประเมิน 3.37 5.00 3.49 4.28 ระดับดี 

* ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
* ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะวิชา 
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สรุปจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ตามองค์ประกอบ  
องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  
จุดเด่น  

-  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สถาบันควรก ากับติดตามอาจารย์ประจ าหลักสูตรในตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ของระดับหลักสูตร(คุณวุฒิปริญญา
เอก,ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิชาการ) ให้เพ่ิมข้ึน  

2. ส่งเสริมและสนับสนุการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรสาขาละ 1 คน 
3. ให้เร่งรัดพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ(ผศ.)อย่างน้อยสาขาวิชาละ 2 คน 

 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย  
จุดเด่น  

1. คณาจารย์มีศักยภาพในการิจัย ท าให้สามารถได้รับทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก กระจายทุก  
หลักสูตรสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

2. มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ โดยในปีการศึกษา  
2558 ได้จัดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2 ครั้งเพ่ือเป็นเวทีให้คณาจารย์และนิสิต และมี
การสนับสนุนทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก  

3. มีการพัฒนาการขอทุนสนับสนุนจากภายนอกและภายในเพิ่มขึ้นอย่างเห็นเด่นชัด  
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรสนับสนุนให้คณาจทารย์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวาสารระดับชาติ และนานาชาติเพิ่มข้ึน  
โดยเฉพาะการเผยแพร่ใน TCI กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มที่ 2 
 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ  
จุดเด่น  

1. มีการจัดโครงการบริกรวิชากการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้นิสิต มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมการบริการวิชาการ 

2. โครงการบริการแก่สังคมเน้นให้แต่ละโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก   
เพ่ือช่วยเหลือชุมชน แบบไม่คิดมูลค่าทุกโครงการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดท าโครงการบริการด้านวิชาชีพต่อสังคม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนจนสามารถท าให้ชุมชน  
พ่ึงพาตนเองได้ 

2.  มหาวิทยาลัยควรจัดท าแผนงานการบริการวิชาการท่ีต่อเนื่องสู่การวิจัย เพ่ือเป็นฐานองค์ความรู้ทาง
วิชาการของสังคมหรือชุมชน และเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในท้องถิ่นหรือจังหวัด   
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องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
จุดเด่น  

1. มีความร่วมมือกับสถาบันภายนอก 4 สถาบัน ในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช่น โครงการ
ถนนสายวัฒนธรรมเลิศล้ าความเป็นไทย  

2. มีการส่งเสริมงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติอย่างต่อเนื่องในโครงการถนนสาย
วัฒนธรรมเลิศล้ าความเป็นไทย เช่น การส่งประกวดมารยาทไทย, การอ่านค ากลอน, การประกวดร้องเพลง, 
การประกวดแฟชั่นผ้าไทย  
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรน ากิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นรูปธรรมอย่างหลากหลาย เพื่อเผยแพร่ผลงาน  
ของนิสิต และสถาบัน ในรูปสื่อออนไลน์ สารคดี ฯลฯ  

2. การเขียนโครงการระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบประเมินผล ควรมีความสอดคล้องกันทั้งด้านปริมาณ  
คุณภาพ 

 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ  

จุดเด่น  
1. มหาวิทยาลัยมีแบบฟอร์มในการติดตามการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และ  

ระดับสถาบัน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการรายงานความก้าวหน้าและประกันคุณภาพภายใน  

จุดที่ควรพัฒนา  
1. อัตราก าลังของบุคลากรทั้งสายอาจารย์ควรพัฒนาด้านการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและการศึกษา

ระดับปริญญาเอก และสายสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ และแผนการพัฒนา
สถาบันในอนาคต  

2. มหาวิทยาลัยควรเร่งจัดท า ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มีความ สมบูรณ์  
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน  
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 
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ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
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 การแบ่งตัวบ่งช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2558 

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
1  การวางแผนและการประเมิน 
             1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
                   1) คณะกรรมการอ่านรายงานการประเมินตนเองของสถาบันมาล่วงหน้า  
                   2) ประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการชี้แจงแนวทางการประเมินและแบ่งความ  
รับผิดชอบหาข้อมูลประกอบการประเมินองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกดังนี้ 
ระดับสถาบัน มี 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบ่งช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย) รศ.ดร.อภินันนท์ จันตะนี/ 
ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง/ 

นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ) 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 

1.4 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ข้อ) ผศ.วีนัส  นาควัชระ/ 
รศ.ดร.กัญญามน  อินหว่าง 1.5 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี(ข้อ) 

2 การวิจัย 
 (มี 3 ตัวบ่งช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์(ข้อ) 
ผศ.ดร. สุมาลี  รามนัฏ/ 

รศ.ดร.กัญญามน  อินหว่าง 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์(จ านวนบาทต่อคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ร้อยละ) 
3 3. การบริการ

วิชาการ 
 (มี 1 ตัวบ่งช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) 
ผศ.ดร. สุมาลี  รามนัฏ/ 

รศ.ดร.กัญญามน  อินหว่าง 

4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
(มี 1 ตัวบ่งช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ) 
ผศ.วีนัส  นาควัชระ/ 
รศ.ดร.กัญญามน  อินหว่าง 

5 การบริหารจัดการ 
(มี 3 ตัวบ่งช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) 

ผศ.ดร. สุมาลี  รามนัฏ/ 
รศ.ดร.กัญญามน  อินหว่าง 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ(ค่าเฉลี่ย) รศ.ดร.อภินันนท์ จันตะนี/
ผศ.ดร. สุมาลี  รามนัฏ/ 

ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง/ 
นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ

5.3 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ(ข้อ) 
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          1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
                    1)  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบ และแนะน าตัวกับผู้บริหารรองอธิการบดี คณบดี และ
คณาจารย ์
                   2)  คณะผู้ประเมินแจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน ต่อผู้บริหารและคณาจารย์  
                   3)  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารหลักฐาน ข้อมูลต่างๆ ในแต่ละองค์ประกอบ  
                   4)  สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต 
                   5)  ศึกษาหาข้อมูลและสัมภาษณ์จากการตรวจเยี่ยมคณะวิชา 
          1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
              1) ประชุมกรรมการเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจประเมิน และวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน  
              2) จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าเสนอรายงานการประเมินต่อมหาวิทยาลัย  
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ก าหนดการ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2558 (ระดับสถาบัน) 

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล 

 
เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
08.30 – 09.00 น. 
09.00 – 09.30 น. 
 

 

09.30 – 10.00 น. 
 
10.00 – 12.00 น. 

 คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยี่ยม 

 พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
แนะน าคณะผู้ประเมิน 

 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพ 

 สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/ 
รองอธิการบดี/คณบดี) 

 ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล หลักสูตร/คณะฯ/
มหาวิทยาลัย 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 15.00 น. 
 
 
 

 สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยี่ยมคณะวิชาต่างๆ/หลักสูตรที่ประเมิน 

 สนทนา/สัมภาษณ์  
         - ผู้ใช้บัณฑิต 
          - ศิษย์ปัจุบันและศิษย์เก่า 

    - คณาจารย ์
         - ส านักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

15.00 – 16.00 น.  คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

 คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผล 
การตรวจเยี่ยม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

16.00 น.  ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจา 

 รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
วิทยาลัย 
 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  600 ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170 
โทรศัพท์ : 035-651000  โทรสาร : 035-651144    เว็บไซต์ : www.western.ac.th 

- วิทยาเขตวัชรพล เลขท่ี 4 หมู1่1 ถนนหทัยราษฏร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 
โทรศัพท:์ 02-563-5251  โทรสาร :02-563-5251 

- วิทยาเขตบุรีรัมย์ 123 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตึก) ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 

WTU 

“มุ่งสูค่วามเป็นเลิศ...

ดว้ยพลงัความคิด” 

 

http://www.western.ac.th/
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