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คํานํา 
 

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2559            

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ซ่ึงไดกําหนด

จุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน

การจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  
 

บัดนี้ เม่ือวันศุกรท่ี 1 กันยายน 2560 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปการศึกษา 

2559 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดเขาตรวจเยี่ยม และไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ

นําเสนอรายงานนี้ตอมหาวิทยาลัย  เ พ่ือรับทราบขอมูล และผลการการประเมินคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และหวังเปนอยางยิ่งวาผลการประเมินขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ  ท่ีคณะกรรมการ

ผูประเมินไดใหไวระหวางการตรวจเยี่ยมประเมิน มหาวิทยาลัยจะไดนําขอมูลท่ีมีประโยชนไปใช และมีสวนชวย

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป 
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 บทสรุปผูบริหาร 

ขอมูลท่ัวไปสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มี 3 วิทยาเขต ไดแก 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตั้งอยูเลขท่ี 600 ตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170 โทรศัพท : 

035-651000  โทรสาร : 035-651144 

 - มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตวัชรพล ตั้งอยูเลขท่ี 4 หมู11 ถนนหทัยราษฏร ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา 

จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท:02-563-5251  โทรสาร :02-563-5251  

 - มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตบุรีรัมย 123 หมู 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตึก) ตําบลบานยาง อําเภอเมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 31000  

เว็บไซต : website : www.western.ac.th 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนมหาวิทยาลัย กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี โดยเปนมหาวิทยาลัยเอกชนในภูมิภาค

ของภาคกลางท่ีไดรับการพิจารณาจัดตั้งข้ึนเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของภูมิภาค และเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษา      

สูภูมิภาคของประเทศ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ท่ีสนับสนุนใหมีการขยายตัวทางดานการศึกษา  

เพ่ือสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศชาติ แตเดิมมหาวิทยาลัยใชช่ือวา มหาวิทยาลัยณิวัฒนา  ซึ่งถือกําเนิดข้ึนใน

วันอันเปนมงคลคือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2538 ซึ่งเปนวาระท่ี สมเด็จพระเจา  พ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา ทรงเจริญพระชนมายุ

ครบ 6 รอบ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ 

เจาฟากัลยาณิวัฒนา เจาฟาตางกรมฝายใน  เฉลิมพระนามเปน สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร  มหาวิทยาลัยณิวัฒนาไดถือกําเนิดข้ึนในวันอันเปนมงคลน้ีเพ่ือเทิดพระเกียรติพระองคทาน เฉลิมพระเกียรติคุณ และ

นอมรําลึกในพระกรุณาธิคุณท่ีทรงมีตอการศึกษา โดยสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทรโปรดเกลาฯรับมหาวิทยาลัยใหอยูในพระอุปถัมภของพระองคและประทานสรอยพระนามเปนช่ือมหาวิทยาลัยวา 

“มหาวิทยาลัยณิวัฒนา” และมหาวิทยาลัยไดเปดดําเนินการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนมา จวบจนวันท่ี 16 

สิงหาคม พ.ศ. 2547 จึงไดเปลี่ยนช่ือมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 วัตถุประสงคท่ีสําคัญในการสถาปนามหาวิทยาลัย คือ เพ่ือสนองความตองการของชาติในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษยท่ีเพียบพรอมดวยความเปนเลศิทางวิชาการ มีทักษะ ข้ันสูงในการประกอบอาชีพและกอปร

ดวยจริยธรรม 

นับตั้งแตเปดดําเนินการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนมาจวบจนปจจุบัน มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติภารกิจ

ของมหาวิทยาลัยท้ัง 4 ประการ คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการแกสังคม 4) การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ปรัชญาของมหาวิทยาลยัเวสเทิรน กําหนดปรัชญาในการดําเนินงานคือ “มุงสูความเปนเลิศดวยพลังความคิด” 

          ปณิธานมหาวิทยาลัยเวสเทิรน คอื มีความมุงมั่นในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา และสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 

มุงเนนสูความเปนเลิศทางคุณภาพการศึกษา สรางคลังแหงขุมปญญาท่ีจะพัฒนาบุคคลใหเปนศึกษิต คือ บัณฑิตท่ีเปนปญญาชน 

มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในท่ีสดุ ดวยอุดมการณแหงความรวมมือยิ่ง

กวาการแขงขัน 

  วิสัยทัศนมหาวิทยาลัยเวสเทิรน คือ เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีพัฒนานิสิตใหเปนศึกษิตท่ีกอรปดวยคุณธรรม จริยธรรม 

และสรางสรรคสังคม 

          พันธกิจมหาวิทยาลัยเวสเทิรน คือ มีพันธกิจหลักเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ กลาวคือ ในดาน

การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีพึงประสงค การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยท่ีมีเอกลักษณเฉพาะท่ีจะมุงมั่นพัฒนาภาวะผูนํา ปลูกจิตสํานึกในเรื่องการใฝการศึกษาท้ัง

ตามรูปแบบการศึกษาในสถาบันและการศึกษาดวยตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต การอบรมบมนิสัยนิสิตแตละคนใหเจริญเติบโต
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เปนผูมีวินัย ซื่อสัตย ยึดมั่นในรากฐานการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม รูจักตนเอง และรูจักผูอ่ืน ดําเนินชีวิตอยางมีคุณคาและเสียสละ 

รับผิดชอบตอสังคม มีพลานามัยสมบูรณ เคารพกฎหมายและเปนศึกษิตท่ีมีความสามารถ เปนพลเมืองดีของชาติและสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

          วัตถุประสงคการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีดังน้ี 

          1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถสูง รวมท้ังเปนผูมีความเช่ือมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะใน

การสื่อสารท่ีมีคุณภาพ เพ่ือสนองตอความตองการขององคกรและหนวยงานตางๆ ของภาครัฐและเอกชนท่ีมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง ท้ังทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานธุรกิจ และดานอุตสาหกรรมท้ังในประเทศและตางประเทศ 

          2. พัฒนาความรูและเทคโนโลยีใหมใหเกิดข้ึนโดยการสงเสริมในการผลิต คนควาวิจัยงานทางวิชาการตางๆ ท่ีเปน

ประโยชนตอสังคมและการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม 

           3. เปนศูนยกลางถายทอดการพัฒนาทางวิชาการ สังคม แนวคิด และคานิยมท่ีสงเสริมตอการพัฒนาประเทศ 

           4. มุงสรางสรรคการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ  และคุณภาพชีวิต 

          5. สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ควบคูไปกับการเผยแพร รักษา ทํานุบํารุง และสรางความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ ของชาติไทยใหคงอยูและเปนท่ีรูจักอยางกวางขวาง 

          6. สรางโอกาสแกประชาชนท่ีหางไกลและดอยโอกาสทางการศึกษา โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาไปในสวนภูมิภาคใหมากข้ึน และสนับสนุนโครงการตางๆ ของรัฐบาลในการชวยเหลือประชาชนใหมีการศึกษา

เพ่ิมมากข้ึน 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - เปนปญญาชน, 

Development – พัฒนาตนด,ี Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United  

creative - รวมมือกันสรางสรรค,  Wisdom - ช้ันนําทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –    

ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  

คณะวิชาและหลักสูตรท่ีเปดสอน ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลยัมีคณะวิชาท่ีเปดสอนและ มีนิสิตศึกษา 11 คณะ

วิชา ดังน้ี  

ท่ี คณะวิชา หลักสูตรท่ีเปดสอน 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

1 คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุร ี       1.1 หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

2 คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล       2.1 หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

3 คณะพยาบาลศาสตร บุรีรมัย       3.1 หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

4 คณะเทคนิคการแพทย       4.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย 

5 คณะสาธารณสุขศาสตร 

 

หลักสตูรในระดับปริญญาตร ี

      5.1 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (กาญจนบุรี) 

      5.2 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บุรีรัมย) 

      5.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบทางไกล) 

หลักสตูรในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) 

      5.4 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ 

      5.5 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ (ระบบทางไกล) 

หลักสตูรในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก) 

      5.6 หลักสตูรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร 
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ท่ี คณะวิชา หลักสูตรท่ีเปดสอน 

6 คณะทันตแพทยศาสตร       6.1 หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

7 คณะสัตวแพทยศาสตร        7.1 หลักสตูรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

8 คณะวิศวกรรมศาสตร        8.1 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ  

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9 คณะนิติศาสตร        9.1 หลักสตูรนิตศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

       9.2 หลักสตูรนิตศิาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร(ระบบทางไกล) 

       9.3 หลักสตูรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต  

       9.4 หลักสตูรนิตศิาสตรมหาบัณฑิต (ระบบทางไกล) 

10 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน

ศาสตร 

หลักสตูรในระดับปริญญาตร ี

10.1  หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต 

10.2  หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต(ระบบทางไกล) 

10.3  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

      10.4 หลักสตูรบัญชีบัณฑติ (ระบบทางไกล) 

       10.5 หลักสตูรรัฐประศาสนสตรบัณฑิต 

       10.6 หลักสตูรรัฐประศาสนสตรบัณฑิต (ระบบทางไกล) 

หลักสตูรในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) 

10.7  หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ  

10.8  หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑติ (ระบบทางไกล)  

10.9  หลักสูตรรัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต 

       10.10 หลักสูตรรัฐประศาสนสตรมหาบัณฑิต (ระบบทางไกล) 

หลักสตูรในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก) 

10.11  หลักสูตรบรหิารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ  

      10.12 หลักสูตรรัฐประศาสนสตรดุษฎีบัณฑิต 

กลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร 

11 บัณฑิตวิทยาลัย หลักสตูรในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) 

      11.1 หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 

      11.2 หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (ระบบทางไกล) 

      11.3 หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและ  

การสอน 

      11.4 หลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสตูรและ  

การสอน(ระบบทางไกล) 

หลักสตูรในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก) 

      11.5 หลักสตูรปรัชญาดุษฏบัีณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

      11.6 หลักสตูรปรัชญาดุษฏบัีณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
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ขอมูลจํานวนอาจารยประจําท่ีมีคณุวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ   

ในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมีจํานวนอาจารยประจํา รวมท้ังสิ้นจํานวน 363.5 คน แบงไดดังน้ี เปน

อาจารยประจํามีคุณวุฒิ คือ คุณวุฒิปริญญาตรีจํานวน 22 คน คุณวุฒิปริญญาโทจํานวน 214.5 คน และคุณวุฒิปริญญาเอก

จํานวน  127 คน  โดยมีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ คือ คุณวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารยจํานวน 17 คน คุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยจํานวน 14 คน  คุณวุฒิปริญญาโทและดํารง

ตําแหนงรองศาสตราจารยจํานวน 13 คน คุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยจํานวน 17 คน คุณวุฒิปริญญาโท

และดํารงตําแหนงศาสตราจารยจํานวน 2 คน  และคุณวุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงศาสตราจารยจํานวน 3 คน  

ขอมูลเจาหนาท่ีบุคลากรหนวยงานสนับสนุน  ในปการศึกษา 2559 มหาเวสเทิรนมีเจาหนาท่ีมี รวมท้ังสิ้นจํานวน 160 คน 

ขอมูลนิสติ  

ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีนิสิตศึกษาแตละคณะวิชารวมจํานวนท้ังสิ้น 11,170 คน แบงเปนระดับ

ปริญญาตรจีํานวน 7,522 คน ระดับปริญญาโทจํานวน 3,371 คน และระดับปริญญาเอกจํานวน 277 คน   

โดยมีนิสิตสําเร็จการศึกษารวมท้ังสิ้นจํานวน  1,891 คน โดยแตละคณะวิชา  มีดังน้ี คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 

จํานวน 47 คน  คณะพยาบาลศาสตร วัชรพล จํานวน 62 คน คณะพยาบาลศาสตร บุรีรัมย จํานวน 62 คน คณะทันต

แพทยศาสตร จํานวน 6 คน คณะเทคนิคการแพทย จํานวน 18 คน คณะสาธารณสุขศาสตร ป.ตรี 58 คน ป.โท 88 คน  ป.เอก 2 

คน   รวมจํานวน 148 คน คณะวิศวกรรมศาสตร ป.โท จํานวน  7 คน คณะนิติศาสตร ป.ตรี 21 คน ป.โท 9 คน รวมจํานวน 30 

คน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ป.ตรี 581 คน ป.โท 556 คน ป.เอก 13 คน รวมจํานวน 1,150 คน และบัณฑิต

วิทยาลัย ป.โท 347 คน ป.เอก 14 คน จํานวน 361 คน  

 

ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.  

ตัวบงชี้คุณภาพ 

 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมนิ 

(ตามเกณฑ 

สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 3.90  3.90 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 คาเฉลี่ย 3.01 127.46/35 3.64 3.64 3.64 3.64 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละ  20 127/363.5x100=34.94 

34.94/40x5=4.37 

34.94 4.37 34.94 4.37 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 รอยละ 25 66/363.5x100=18.16 

18.16/60x5=1.51 

18.16 1.51 18.16 1.51 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 6 ขอ  6 ขอ 5 6 ขอ 5 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 6 ขอ  6 ขอ 5 6 ขอ 5 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 4.58  4.58 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 5 ขอ   6 ขอ 5 6 ขอ  5 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 

(สถาบันกลุม ข) 

(วท) 60,000บาท 507,000 บาท 71,250 5 71,250 5 

8 คน 
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ตัวบงชี้คุณภาพ 

 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมนิ 

(ตามเกณฑ 

สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ คะแนน 

(วส) 50,000บาท 13,448,968 บาท 57,172.56 5 57,172.56 5 

249 คน 

(มน) 25,000บาท 3,193,475 บาท 29,985.68 5 29,985.68 5 

106.5 คน 

ระดับมหาวิทยาลัย  คิดภาพรวมเปนเงินตอคน  : 

17,252,443/363.5= 47,461.99 คิดเปนคะแนน  : 

53.59/11=4.87 

4.87 47,461.99 4.87 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 

รอยละ 10 คิดรอยละ

(78.40/363.5x100=21.57) 

คิดคะแนน 

(42.61/11=3.87) 

3.87 3.87 3.87 3.87 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00  5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 5  6 ขอ 5 6 ขอ 5 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00  5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 5  6 ขอ 5 6 ขอ 5 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 4.72  4.72 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 5  7 ขอ 5 7 ขอ 5 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 4.16 45.72/11 4.16 4.16 4.16 4.16 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 5  6 ขอ 5 6 ขอ 5 

รวมคาเฉลี่ยท้ัง 5 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ (สกอ.) 4.42  4.42 

 

ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา ภาพรวมระดับสถาบัน 

จุดเดน 

 1. อาจารยมีวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนทุกปโดยในปการศึกษา 2558 มีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 

2557 เทากับ 36% และในปการศึกษา 2559 มีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2558 เทากับ 22% 

 2. ทุนวิจัยมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑทุกกลุมสาขาวิชา 

 3. โครงการบริการวิชาการแกสังคมเปนการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพ่ือ

ชวยเหลือชุมชน 

 4. เปดโอกาสใหนิสิตเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 

 5. มีการจัดทําแผนบริการวิชาการในทองถ่ินเพ่ือสรางองคความรูใหแกชุมชนและสังคม 

 6. มีโครงการสงเสริมวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายใหกับนิสิต 

 7. สภามหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและมีแนวทางการไปสูเปาหมายของการทํางานท่ีชัดเจน 
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 8. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเชื่อมโยงกับแผนการจัดความรูท่ีสามารถแกปญหาไดอยางเปน

รูปธรรม 

 9. มีแผนพัฒนาและสรางระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลและ

การปฏิบัติงานอยางเห็นเปนรูปธรรม 

 

จุดเสริม 

 1. ใน 35 หลักสูตรมีหลักสูตรเดียวท่ีไมมี อาจารยวุฒิปริญญาเอก คือ หลักสูตรบัญชี ควรสงเสริมให

อาจารยไดเรียนตอในวุฒิปริญญาเอก 

 2. ควรเพ่ิมการตีพิมพเผยแพรในวารสาร TCI กลุม 1 และ TCI กลุม 2 และระดับนานาชาติ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. การจัดกิจกรรมนิสิตใหโอกาสนิสิตไดเขารวมกิจกรรมอยางท่ัวถึง 

 2. มีคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต ท่ีมาจากผูแทนทุกคณะในการรวมวางแผนโครการจัดกิจกรรมนิสิตท่ี

สอดคลองกับการพัฒนานิสิตใหเปนไปตามอัตลักษณและเอกลัษณของมหาวิทยาลัย 

 3. ควรมีการเรงลัดการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรโดยเฉพาะ 

8 หลักสูตร ท่ีไมมีอาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการควรใหอาจารยสามารถไดตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 2 คน 

ภายใน 1 ป 

 4. ควรมีการจัดตั้งสมาคมศิษยเกาในระดับสถาบัน 

 5. ควรมีการสนับสนุนทุนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับ TCI กลุม 1 และ TCI กลุม 2 และระดับ

นานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 

6. ควรมีการจัดทําแผนการบริการวิชาการเพ่ือสรางรายไดใหกับสถาบัน 

 7. การจัดโครงการสงเสริมวัฒธรรมควรมีการตอยอดไปสูการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการ

วิจัยเชน ชุมชนไทยทรงดํา นอกจากจะศึกษาวัฒนธรรมความเปนอยูของชุมชนแลวควรมีการเชื่อมโยงไปสูการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเขาใจถึงความแตกตางดานวัฒนธรรม และนําสูการวิจัยไดเชน ศึกษาวัฒนธรรมของ

การรับประทานอาหารท่ีมีผลตอสุขภาพ เปนตน 

 8. พัฒนาบุคลากรใหสามารถใชระบบสารสนเทศในการเรียนการสอนและปฏิบัติงานเพ่ือลดข้ันตอนการ

ทํางาน 
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ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวย 5 องคประกอบและ 13 ตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้คุณภาพ 

 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบท่ี 1       

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 คาเฉลี่ย 3.01 127.46/35 3.64 3.64 3.64 3.64 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละ  20 127/363.5x100=34.94 

34.94/40x5=4.37 

34.94 4.37 34.94 4.37 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 รอยละ 25 66/363.5x100=18.16 

18.16/60x5=1.51 

18.16 1.51 18.16 1.51 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 6 ขอ  6 ขอ 5 6 ขอ 5 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 6 ขอ  6 ขอ 5 6 ขอ 5 

คะแนนรวมองคประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  3.90  3.90 

 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน 

 1. อาจารยมีวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนทุกปโดยในปการศึกษา 2558 มีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 

2557 เทากับ 36% และในปการศึกษา 2559 มีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2558 เทากับ 22% 

จุดเสริม 

 1. ใน 35 หลักสูตรมีหลักสูตรเดียวท่ีไมมี อาจารยวุฒิปริญญาเอก คือ หลักสูตรบัญชี ควรสงเสริมให

อาจารยไดเรียนตอในวุฒิปริญญาเอก 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. การจัดกิจกรรมนิสิตใหโอกาสนิสิตไดเขารวมกิจกรรมอยางท่ัวถึง 

 2. มีคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต ท่ีมาจากผูแทนทุกคณะในการรวมวางแผนโครการจัดกิจกรรมนิสิตท่ี

สอดคลองกับการพัฒนานิสิตใหเปนไปตามอัตลักษณและเอกลัษณของมหาวิทยาลัย 

 3. ควรมีการเรงลัดการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรโดยเฉพาะ 

8 หลักสูตรท่ีไมมีอาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการควรใหอาจารยสามารถไดตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 2 

คน ภายใน 1 ป 

 4. ควรมีการจัดตั้งสมาคมศิษยเกาในระดับสถาบัน 

 

 

 



คณะกรรมการรายงานประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559     หนา 8 

 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย 

ตัวบงชี้คุณภาพ 

 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบท่ี 2       

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 5 ขอ   6 ขอ 5 6 ขอ  5 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 

(สถาบันกลุม ข) 

(วท) 60,000บาท 507,000 บาท 71,250 5 71,250 5 

8 คน 

(วส) 50,000บาท 13,448,968 บาท 54,172.56 5 54,172.56 5 

249 คน 

(มน) 25,000

บาท 

3,193,475 บาท 29,985.68 5 29,985.68 5 

106.5 คน 

ระดับมหาวิทยาลัย  คิดภาพรวมเปนเงินตอคน  : 

17,252,443/363.5= 47,461.99 คิดเปนคะแนน  : 

53.59/11=4.87 

4.87 47,461.99 4.87 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 

รอยละ 10 คิดรอยละ

(78.40/364.5x100=21.51) 

คิดคะแนน 

(42.61/11=3.87) 

3.87 3.87 3.87 3.87 

คะแนนรวมองคประกอบท่ี 2  การวิจัย  4.58  4.58 

 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดเดน 

 1. ทุนวิจัยมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑทุกกลุมสาขาวิชา 

 

จุดเสริม 

 1. ควรเพ่ิมการตีพิมพเผยแพรในวารสาร TCI กลุม 1 และ TCI กลุม 2 และระดับนานาชาติ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรมีการสนับสนุนทุนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับ TCI กลุม 1 และ TCI กลุม 2 และระดับ

นานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้คุณภาพ 

 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบท่ี 3       

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 5 ขอ  6 ขอ 5 6 ขอ 5 

คะแนนรวมองคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม  5.00  5.00 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแกสังคม 

จุดเดน 

 1. โครงการบริการวิชาการแกสังคมเปนการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพ่ือ

ชวยเหลือชุมชน 

 2. เปดโอกาสใหนิสิตเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 

 3. มีการจัดทําแผนบริการวิชาการในทองถ่ินเพ่ือสรางองคความรูใหแกชุมชนและสังคม 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรมีการจัดทําแผนการบริการวิชาการเพ่ือสรางรายไดใหกับสถาบัน 
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องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้คุณภาพ 

 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบท่ี 4       

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 5 ขอ  6 ขอ 5 6 ขอ 5 

คะแนนรวมองคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุง 

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 5.00  5.00 

 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน 

 1. มีโครงการสงเสริมวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายใหกับนิสิต 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. การจัดโครงการสงเสริมวัฒธรรมควรมีการตอยอดไปสูการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการ

วิจัย เชน ชุมชนไทยทรงดํา นอกจากจะศึกษาวัฒนธรรมความเปนอยูของชุมชนแลวควรมีการเชื่อมโยงไปสูการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเขาใจถึงความแตกตางดานวัฒนธรรม และนําสูการวิจัยไดเชน ศึกษาวัฒนธรรมของ

การรับประทานอาหารท่ีมีผลตอสุขภาพ เปนตน  
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องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้คุณภาพ 

 
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน คะแนนการ

ประเมิน 

(ตามเกณฑ 

สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบท่ี 5       

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 5  7 ขอ 5 7 ขอ 5 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 4.16 45.72/11 4.16 4 4.16 4.16 

ตัวบงช้ีท่ี 5.3 5  6 ขอ 5 6 ขอ 5 

คะแนนรวมองคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ  4.72  4.72 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน 

 1. สภามหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและมีแนวทางการไปสูเปาหมายของการทํางานท่ีชัดเจน 

 2. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเชื่อมโยงกับแผนการจัดความรูท่ีสามารถแกปญหาไดอยางเปน

รูปธรรม 

 3. มีแผนพัฒนาและสรางระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลและ

การปฏิบัติงานอยางเห็นเปนรูปธรรม 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. พัฒนาบุคลากรใหสามารถใชระบบสารสนเทศในการเรียนการสอนและปฏิบัติงานเพ่ือลดข้ันตอนการ

ทํางาน 
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ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จํานวน 
ตัวบงชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00-1.50   การดําเนินงานตองปรับปรงุเรงดวน 
1.51-2.50   การดําเนินงานตองปรับปรุง 
2.51-3.50   การดําเนินงานระดับพอใช 
3.51-4.50   การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00   การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 5 2.94 5.00 3.64 3.90 ระดับดี 

2 3 4.87 5.00 3.87 4.58 ระดับดีมาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 3 - 5.00 4.16 4.72 ระดับดีมาก 

รวม 13 10.75/3 35/7 11.67/3 57.42/13  

ผลการประเมิน 3.58 5.00 3.89 4.42 ระดับดี 

 ดี ดีมาก ดี   

* ตัวบงช้ีท่ี 1.1 เปนคาคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสตูรทุกหลักสูตร 

* ตัวบงช้ีท่ี 5.2 เปนคาคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะวิชา 
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สรุปจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ตามองคประกอบ  

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเดน 

 1. อาจารยมีวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนทุกปโดยในปการศึกษา 2558 มีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 

2557 เทากับ 36% และในปการศึกษา 2559 มีอัตราการเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา 2558 เทากับ 22% 

 

จุดเสริม 

 1. ใน 35 หลักสูตรมีหลักสูตรเดียวท่ีไมมี อาจารยวุฒิปริญญาเอก คือ หลักสูตรบัญชี ควรสงเสริมให

อาจารยไดเรียนตอในวุฒิปริญญาเอก 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. การจัดกิจกรรมนิสิตใหโอกาสนิสิตไดเขารวมกิจกรรมอยางท่ัวถึง 

 2. มีคณะอนุกรรมการกิจการนิสิต ท่ีมาจากผูแทนทุกคณะในการรวมวางแผนโครการจัดกิจกรรมนิสิตท่ี

สอดคลองกับการพัฒนานิสิตใหเปนไปตามอัตลักษณและเอกลัษณของมหาวิทยาลัย 

 3. ควรมีการเรงลัดการพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรโดยเฉพาะ 

8 หลักสูตร ท่ีไมมีอาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการควรใหอาจารยสามารถไดตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 2 คน 

ภายใน 1 ป 

 4. ควรมีการจัดตั้งสมาคมศิษยเกาในระดับสถาบัน 

 

องคประกอบท่ี 2  การวิจัย  

จุดเดน 

 1. ทุนวิจัยมีคาเฉลี่ยสูงกวาเกณฑทุกกลุมสาขาวิชา 

 

จุดเสริม 

 1. ควรเพ่ิมการตีพิมพเผยแพรในวารสาร TCI กลุม 1 และ TCI กลุม 2 และระดับนานาชาติ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรมีการสนับสนุนทุนการเผยแพรผลงานวิจัยในระดับ TCI กลุม 1 และ TCI กลุม 2 และระดับ

นานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 

 

 

 

 

 



คณะกรรมการรายงานประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559     หนา 14 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน 

 1. โครงการบริการวิชาการแกสังคมเปนการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพ่ือ

ชวยเหลือชุมชน 

 2. เปดโอกาสใหนิสิตเขาไปมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 

 3. มีการจัดทําแผนบริการวิชาการในทองถ่ินเพ่ือสรางองคความรูใหแกชุมชนและสังคม 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ควรมีการจัดทําแผนการบริการวิชาการเพ่ือสรางรายไดใหกับสถาบัน 

 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน 

 1. มีโครงการสงเสริมวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลายใหกับนิสิต 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. การจัดโครงการสงเสริมวัฒธรรมควรมีการตอยอดไปสูการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนและการ

วิจัยเชน ชุมชนไทยทรงดํา นอกจากจะศึกษาวัฒนธรรมความเปนอยูของชุมชนแลวควรมีการเชื่อมโยงไปสูการ

จัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเขาใจถึงความแตกตางดานวัฒนธรรม และนําสูการวิจัยไดเชน ศึกษาวัฒนธรรมของ

การรับประทานอาหารท่ีมีผลตอสุขภาพ เปนตน  

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

จุดเดน 

 1. สภามหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยและมีแนวทางการไปสูเปาหมายของการทํางานท่ีชัดเจน 

 2. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเชื่อมโยงกับแผนการจัดความรูท่ีสามารถแกปญหาไดอยางเปน

รูปธรรม 

 3. มีแผนพัฒนาและสรางระบบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลและ

การปฏิบัติงานอยางเห็นเปนรูปธรรม 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. พัฒนาบุคลากรใหสามารถใชระบบสารสนเทศในการเรียนการสอนและปฏิบัติงานเพ่ือลดข้ันตอนการ

ทํางาน 

 

 

 



คณะกรรมการรายงานประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559     หนา 15 

 

ภาคผนวก 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 



คณะกรรมการรายงานประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559     หนา 16 

 

 



คณะกรรมการรายงานประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559     หนา 17 

 

 



คณะกรรมการรายงานประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559     หนา 18 

 

 



คณะกรรมการรายงานประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559     หนา 19 

 

ภาคผนวก 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิชา 

 



คณะกรรมการรายงานประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559     หนา 20 

 

 



คณะกรรมการรายงานประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559     หนา 21 

 

ภาคผนวก 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
 

 



คณะกรรมการรายงานประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559     หนา 22 

 

การแบงตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2559 

วันศุกรท่ี 1 กันยายน 2560 

ณ หองประชุมแกรนดบอลลูม คณะทันตแพทยศาสตร ช้ัน 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

1  การวางแผนและการประเมิน 

             1.1  การเตรียมการและวางแผนกอนตรวจเยี่ยม 

                   1) คณะกรรมการอานรายงานการประเมินตนเองของสถาบันมาลวงหนา 

                   2) ประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการชี้แจงแนวทางการประเมินและแบงความ 

รับผิดชอบหาขอมูลประกอบการประเมินองคประกอบตางๆ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกดังนี้ 

ระดับสถาบัน มี 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

องค 

ประกอบ 

การประกัน

คุณภาพ 
ตัวบงชี้ ผูประเมิน 

1 

 

การผลิตบัณฑิต  

(มี 6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉลี่ย) รศ.ดร.อภินันนท จันตะนี/ 

รศ.ดร.กัญญามน  อินหวาง/ 

นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

1.2 อาจารยประจาํสถาบันท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) 

1.3 อาจารยประจาํสถาบันท่ีดาํรงตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 

1.4 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) รศ.ดร.สายพิณ เกษม

กิจวัฒนา/ 

ดร.จรุีวรรณ  มณีแสง 
1.5 กิจกรรมนิสติระดับปรญิญาตร ี(ขอ) 

2 การวิจัย 

 (มี 3 ตัวบงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ขอ) 
ผศ.ดร. สมุาลี  รามนัฏ/ 

รศ.ดร.กัญญามน  อินหวาง 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จํานวนบาทตอคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั (รอยละ) 

3 3. การบริการ

วิชาการ 

 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) 
ผศ.ดร. สมุาลี  รามนัฏ/ 

รศ.ดร.กัญญามน  อินหวาง 

4 การทํานุบํารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม  

(มี 1 ตัวบงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ) 

รศ.ดร.สายพิณ เกษม

กิจวัฒนา/ 

ดร.จรุีวรรณ  มณีแสง 

5 การบริหารจัดการ 

(มี 3 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบรหิารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

สถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) 

ผศ.ดร. สมุาลี  รามนัฏ/ 

รศ.ดร.กัญญามน  อินหวาง 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ(คาเฉลี่ย) รศ.ดร.อภินันนท จันตะนี/

ผศ.ดร. สมุาลี  รามนัฏ/ 

รศ.ดร.กัญญามน  อินหวาง/ 

นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

5.3 ระบบการประกันคุณภาพหลกัสูตรและคณะ(ขอ) 

 

 



คณะกรรมการรายงานประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559     หนา 23 

 

          1.2 การดําเนินการระหวางตรวจเยี่ยม 

                    1)  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบ และแนะนําตัวกับผูบริหารรองอธิการบดี คณบดี และ

คณาจารย 

                   2)  คณะผูประเมินแจงวัตถุประสงคและวิธีการประเมิน ตอผูบริหารและคณาจารย 

                   3)  ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารหลักฐาน ขอมูลตางๆ ในแตละองคประกอบ 

                   4)  สัมภาษณผูบริหาร อาจารย และนิสิต 

                   5)  ศึกษาหาขอมูลและสัมภาษณจากการตรวจเยี่ยมคณะวิชา 

          1.3 การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

              1) ประชุมกรรมการเพ่ือรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการตรวจประเมิน และวิเคราะหสรุปผลการประเมิน 

              2) จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินฉบับสมบูรณ เพ่ือนําเสนอรายงานการประเมินตอมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



คณะกรรมการรายงานประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559     หนา 24 

 

กําหนดการ 

การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2559 (ระดับสถาบัน) 

วันศุกรท่ี 1 กันยายน 2560 

ณ หองแกรนดบอลลูม ชั้น 6 อาคารทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน วิทยาเขตวัชรพล 

 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

08.30 – 09.00 น. 

09.00 – 09.30 น. 

 

 

09.30 – 10.00 น. 

 

10.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยี่ยม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 

แนะนําคณะผูประเมิน 

• ประชุมช้ีแจงวัตถุประสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/ 

รองอธิการบดี/คณบดี) 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล หลักสูตร/คณะฯ/

มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/

คณาจารยมหาวิทยาลัย และผู

ท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 

 

14.00 – 15.00 น. 

 

 

 

• สังเกตการเรียนการสอน 

- ตรวจเยี่ยมคณะวิชาตางๆ/หลักสตูรท่ีประเมิน 

• สนทนา/สัมภาษณ  

         - ผูใชบัณฑิต 

          - ศิษยปจุบันและศิษยเกา 

    - คณาจารย 

         - สํานักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 

ผูท่ีเก่ียวของ 

15.00 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเตมิ 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผล 

การตรวจเยี่ยม 

คณะผูประเมินและ  

ผูท่ีเก่ียวของ 

16.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิของ

วิทยาลัย 

 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/

คณาจารยมหาวิทยาลัย และผู

ท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน  600 ตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา จงัหวัดกาญจนบุรี 71170 

โทรศัพท : 035-651000  โทรสาร : 035-651144    เว็บไซต : www.western.ac.th 

- วิทยาเขตวัชรพล เลขท่ี 4 หมู11 ถนนหทัยราษฏร ตาํบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 

โทรศัพท: 02-563-5251  โทรสาร :02-563-5251 

- วิทยาเขตบุรีรมัย 123 หมู 11 ถนนเลี่ยงเมอืง (คูเมือง-สตึก) ตําบลบานยาง อําเภอเมืองบุรรีัมย  จังหวัดบุรีรมัย 31000 

WTU 

“มุ่งสูค่วามเป็นเลิศ...

ดว้ยพลงัความคิด” 

 

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