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คํานํา 
 

 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ได ดําเ นินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2557            
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซึ่งไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  

 

บัดน้ี เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน          
ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดเขาตรวจเย่ียม และไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสร็จ
เรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอรายงานน้ีตอมหาวิทยาลัย  เพื่อรับทราบขอมูล และผลการการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน และหวังเปนอยางย่ิงวาผลการประเมินขอสังเกตและขอเสนอแนะตางๆ       
ที่คณะกรรมการผูประเมินไดใหไวระหวางการตรวจเย่ียมประเมิน มหาวิทยาลัยจะไดนําขอมูลที่มีประโยชนไปใช 
และมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป 
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 บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไปสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ตั้งอยู่เลขที่ 600 ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี 71170   โทรศัพท์ : 

035-651000  โทรสาร : 035-651144 
 - มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่11 ถ.หทัยราษฏร์ ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
12150 โทรศัพท์:02-563-5251  โทรสาร :02-563-5251 website : www.western.ac.th  
 - มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ 123  หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง (คูเมือง-สตึก) ต าบลบ้านยาง   อ าเภอเมือง
บุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์  31000 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นมหาวิทยาลัย กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในภูมิภาค
ของภาคกลางที่ได้รับการพิจารณาจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภูมิภาค และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา  สู่
ภูมิภาคของประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่สนับสนุนให้มีการขยายตัวทาง       ด้าน
การศึกษา  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ แต่เดิมมหาวิทยาลัยใช้ชื่อว่า มหาวิทยาลัยณิวัฒนา  ซ่ึงถือ
ก าเนิดขึ้นในวันอันเป็นมงคลคือวันที่ 6 พฤษภาคม 2538 ซ่ึงเป็นวาระที่ สมเด็จพระเจ้า  พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 6 รอบ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้า
พี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน  เฉลิมพระนามเป็น สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยณิวัฒนาได้ถือก าเนิดขึ้นในวันอันเป็นมงคลน้ีเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน เฉลิมพระเกียรติ
คุณ และน้อมร าลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษา โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์โปรดเกล้าฯรับมหาวิทยาลัยให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระองค์และประทานสร้อยพระนามเป็นชื่อมหาวิทยาลัยว่า 
“มหาวิทยาลัยณิวัฒนา” และมหาวิทยาลัยได้เปิดด าเนินการเรียนการสอนตั้งแต่         ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา จวบจน
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547 จึงได้เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 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 

Uปรัชญาของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น U ก าหนดปรัชญาในการด าเนินงานคือ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด” 
          Uปณิธานมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น U คือ มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาบุคลากร ระบบการศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง 
มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือ บัณฑิตที่เป็นปัญญาชน 
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่ง
กว่าการแข่งขัน 
  Uวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นU คือ เป็นสถาบันอุดมศีกษาที่พัฒนานิสิตให้เป็นศึกษิตที่กอร์ปด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
และสร้างสรรค์สังคม 
          Uพันธกิจมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น U คือ มีพันธกิจหลักเช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ กล่าวคือ ในด้าน
การจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่จะมุ่งม่ันพัฒนาภาวะผู้น า ปลูกจิตส านึกในเรื่องการใฝ่การศึกษาทั้ง
ตามรูปแบบการศึกษาในสถาบันและการศึกษาด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การอบรมบ่มนิสัยนิสิตแต่ละคนให้เจริญเติบโต
เป็นผู้มีวินัย ซ่ือสัตย์ ยึดม่ันในรากฐานการด าเนินชีวิตที่ดีงาม รู้จักตนเอง และรู้จักผู้อ่ืน ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและเสียสล ะ 
รับผิดชอบต่อสังคม มีพลานามัยสมบูรณ์ เคารพกฎหมายและเป็นศึกษิตที่มีความสามารถ เป็นพลเมืองดีของชาติและสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
          Uวัตถุประสงค์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น U มีดังน้ี 
          1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถสูง รวมทั้งเป็นผู้มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะใน
การสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านธุรกิจ และด้านอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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          2. พัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ให้เกิดขึ้นโดยการส่งเสริมในการผลิต ค้นคว้าวิจัยงานทางวิชาการต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม 
           3. เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดการพัฒนาทางวิชาการ สังคม แนวคิด และค่านิยมที่ส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศ 
           4. มุ่งสร้างสรรค์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ  และคุณภาพชีวิต 
          5. ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ รักษา ท านุบ ารุง และสร้างความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ของชาติไทยให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
          6. สร้างโอกาสแก่ประชาชนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยการกระจายโอกาสทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาไปในส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น และสนับสนุนโครงการต่างๆ ของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้มีการศึกษา
เพิ่มมากขึ้น 

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

Uเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น U UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United  
creative - ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั้นน าทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality – ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  

Uคณะวิชาและหลักสูตรที่เปิดสอน U ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมีคณะวิชาที่เปิดสอนและ มีนิสิตศึกษา 11 คณะ
วิชา ดังน้ี  

ที่ คณะวิชา หลักสูตรที่เปิดสอน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1 คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี 1.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
2 1Tคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล 2.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
3 1Tคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ 3.1 หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
4 คณะเทคนิคการแพทย์ 4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ 

5 1Tคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

5.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
5.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
5.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 

6 1Tคณะทันตแพทยศาสตร์ 1T6.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7.1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 0 T 0T(Master of Engineering)เปิด

สอนหลักสตูร 2 ปี จ านวน 1 สาขาวิชา คือ 0 T 0Tสาขาการวิชาบริหารงาน
วิศวกรรม 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
9 คณะนิติศาสตร์ 9.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 

9.2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน และ
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 
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ที่ คณะวิชา หลักสูตรที่เปิดสอน 

10 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
1. 10.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
2. 10.2 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
3. 10.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) 
1. 10.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี

และการเงิน และสาขาวิชาการตลาดและการจัดการ  
2. 10.5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

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

กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
11 บัณฑิตวิทยาลัย 11.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

11.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 

Uข้อมูลจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ U   

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีจ านวนอาจารย์ประจ า รวมทั้งสิ้นจ านวน 319 คน แบ่งได้ดังน้ี เป็น
อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ คือ คุณวุฒิปริญญาตรีจ านวน 51 คน คุณวุฒิปริญญาโทจ านวน 208 คน คุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน  59 
คน และลาศึกษาต่อที่เป็นวุฒิปริญญาโท 1 คน โดยมีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ คือ คุณวุฒิปริญญาตรี
และด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 1 คน คุณวุฒิปริญญาโทและด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 17 คน 
คุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 8 คน  คุณวุฒิปริญญาโทและด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์
จ านวน 14 คน คุณวุฒิปริญญาเอกและและด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์จ านวน 11 คน คุณวุฒิปริญญาโทและด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์จ านวน 5 คน  และคุณวุฒิปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์จ านวน 1 คน 
 

Uข้อมูลเจ้าหน้าที่บุคลากรหน่วยงานสนับสนุน U  ในปีการศึกษา 2557 มหาเวสเทิร์นมีเจ้าหน้าที่มี รวมทั้งสิ้นจ านวน 205 คน 
 
Uข้อมูลนิสิต U  
ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีนิสิตส าเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้นจ านวน  1,135 คน โดยแต่ละคณะวิชา  มี

ดังน้ี คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี จ านวน 114 คน  คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล จ านวน 64 คน คณะเทคนิคการแพทย 
จ านวน 45 คน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ป.ตรี 76 คน ป.โท 95 คน ป.เอก 44 คน รวมจ านวน 215 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ป.
โท จ านวน  13 คน คณะนิติศาสตร์ ป.ตรี 16 คน ป.โท 17 คน รวมจ านวน 33 คน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ป.
ตรี 84 คน ป.โท 216 คน ป.เอก 44 คน รวมจ านวน 344 คน และบัณฑิตวิทยาลัยป.โท 189 คน ป.เอก 11 คน จ านวน 200 คน  

 

 

ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1       
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย 3.01 68.41/11 3.26 3.26 3.26 3.26 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ์ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละ  20 59/319 18.50 2.31 18.50 2.31 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละ 25 57/319 17.87 1.49 17.87 1.49 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 6 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 6 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 

องค์ประกอบที่ 2       
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 4 ข้อ  5 ข้อ 5 ข้อ 5  5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

(สถาบันกลุ่ม ข) 
(วท) 60,000

บาท 
75,000 0B5,000.00 0.42  0.42 

15   
(วส) 50,000บาท 1,435,530 6,108.64 0.61  0.61 

253   
(มน) 25,000บาท 216,500 3,183.82 0.64  0.64 

68   
ระดับมหาวิทยาลัย  คิดภาพรวมเป็นเงินต่อคน  : 
1,696,530/318= 5,335.00 
 คิดเป็นคะแนน               : 8.80/11=0.80 

0.80  0.80 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 

ร้อยละ 10 คิดร้อยละ
(58.00/318x100=18.24) 
คิดคะแนน 
(30.46/11=2.77) 

2.77 2.77  2.77 

องค์ประกอบที่ 3       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ข้อ  5 ข้อ 5 5 ข้อ 4 

องค์ประกอบที่ 4       
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 

องค์ประกอบที่ 5       
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  5 ข้อ  7 ข้อ 5 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ค่าเฉลี่ย 3.51 36.14/11 3.29 3.29 3.29 3.29 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  4 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 

รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 5 องค์ประกอบ (สกอ.) 3.76  3.69 
 
 
Uภาพรวมระดับสถาบัน 
จุดเด่น 

1. มีการส่งเสริมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์
โดยเฉพาะคลีนิกทันตกรรมที่ดี 

2. อาจารย์ผู้สอนเป็นที่ยอมรับต่อการเลือกตัดสินใจการเรียนของนิสิต 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มากข้ึน 
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2. ควรเร่งรัดการพัฒนาส่งเสริมอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพเพื่อเป็นสื่อการเรียน
การสอนกับนิสิต และสามารถที่น าไปขอการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  

3. ควรแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอกใหม้ากข้ึนมากกว่าทนุภายใน 
 
 

   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1       
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ค่าเฉลี่ย 3.01 68.41/11 3.26 3.26 3.26 3.26 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละ  20 59/319 18.50 2.31 18.50 2.31 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละ 25 57/319 17.87 1.49 17.87 1.49 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 6 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 6 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต  3.41  3.41 

 



คณะกรรมการรายงานประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2557      หน้า 6 
 

จุดเด่น 
- 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หมวดที่ 1 มคอ. 3 ในเล่มหลักสูตรบางหลักสูตร ควรแยกระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้สอน 
2. หมวดที่ 5 ใน มคอ. 5 บางคณะวิชา ในรายวิชายังขาดการวิพากษ์รายวิชา  
3. ควรมีการแยกกิจกรรรมให้ปรากฎให้เห็นเด่นชัดเพื่อพิจารณาลักษณะของกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน 

ได้ง่ายขึ้น 
4. ควรมีความเห็นของอาจารย์ผู้สอนให้ครบทุกรายวิชาใน มคอ. 5 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประสานโครงการ/กิจกรรมร่วมกับคณะวิชาและ
หน่วยงานภายนอก 

2. ควรมีการแยกจัดประเภทของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นด้านต่างๆ จากคู่มือ เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และ
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

 
 
องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2       
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 4 ข้อ  5 ข้อ 5 ข้อ 5 5 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

(สถาบันกลุ่ม ข) 
(วท) 60,000บาท 75,000 1B5,000.00 0.42 2B5,000.00 0.42 

15   
(วส) 50,000บาท 1,435,530 6,108.64 0.61 6,108.64 0.61 

253   
(มน) 25,000บาท 216,500 3,183.82 0.64 3,183.82 0.64 

68   
ระดับมหาวิทยาลัย  คิดภาพรวมเป็นเงินต่อคน  : 
1,696,530/318= 5,335.00 
 คิดเป็นคะแนน               : 8.80/11=0.80 

0.80 0.80 0.80 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 

ร้อยละ 10 คิดร้อยละ
(58.00/318x100=18.24) 
คิดคะแนน 
(30.46/11=2.77) 

2.77 2.77 2.77 2.77 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย  2.86  2.86 
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จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ โดยในปีการศึกษา  

2557 ได้จัดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ 2 ครั้ง 
2. มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนเงินทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ในจ านวนที่สูง โดยมีส านักวิจัย  

และบริการวิชาการแก่สังคม ที่มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยข้องการด าเนินงานวิจัยโดยเฉพาะ  
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ควรค านึงถึงการน าไปใช้ประโยชน์กบัชุมชนท้องถ่ินใหม้ากขึ้น  
2. การใช้จ่ายเงินสนับสนุน และการใช้ทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อผลิตงานวิจัยและ 

งานสร้างสรรค์มีมากในบางคณะวิชา ส่วนใหญ่ยังใช้ทุนวิจัยภายในน้อย และไม่มีการสรรหาทุนวิจัยจากภายนอก 
 3.  ข้ันตอนการขออนมุัติเบกิงบประมาณค่อนข้างล่าช้า ท าให้งานวิจัยไมเ่สร็จตามก าหนดระยะเวลา 
 4.  อาจารยผ์ู้ท างานวิจัยมีภาระงานสอนมากเกินไป 
   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเน้นผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่แก้ปญัหากับชุมชน เพื่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์กบั 
ชุมชนท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสทิธิผลของผลงาน 

2. ควรมีระบบการท างานเชิงรุก เพื่อก ากับติดตามและประเมินผลความส าเร็จของงานวิจัยและงาน 
สร้างสรรค์ 

3. ควรเน้นผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่แก้ปญัหากับชุมชน เพื่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์กบั 
ชุมชนท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสทิธิผลของผลงาน 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3       
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 5 ข้อ  5 ข้อ 5* 5 ข้อ 4 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม  5  4 

หมายเหตุ *มหาวิทยาลัยใส่คะแนนผิด 5ข้อ ต้องได้ 4 คะแนน 
จุดเด่น 
 - 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดการบริการวิชาการที่หารายได้ เพิ่มเติม 
2. ควรสรุปการริการวิชาการมากกว่าตัวเลข 
3. ควรมีวิธีการให้อาจารย์เข้าร่วมบริการวิชาการระดับสถาบันอย่างน้อยร้อยละห้า  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีหลักฐานการตอบรับจากชุมชนที่มีการออกบริการ เพื่อติดตามผลการบริการวิชาการ  
2. ควรออกแบบแบบประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ KPI ของแผนการบริการวิชาการ

ให้ชัดเจนมากข้ึน 
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องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.)SAR 

คะแนนคณะกรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร 
ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 4       
ตวับ่งชี้ที่ 4.1 5 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 5  5 

 
จุดเด่น 
  - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการแยกโครงการกิจกรรมของงานกิจการนิสิตกับกิจกรรมงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ชัดเจน  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประสานโครงการ/กิจกรรมร่วมกับคณะวิชาและ

หน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการ คะแนนคณะกรรมการ 
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 ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ประเมิน 
(ตามเกณฑ์ 
สกอ.)SAR 

ตัวหาร 
ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 5       
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  5 ข้อ  7 ข้อ 5 7 ข้อ 5 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ค่าเฉลี่ย 3.51 36.14/11 3.29 3.29 3.29 3.29 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  4 ข้อ  6 ข้อ 5 6 ข้อ 5 

คะแนนรวมองค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ  4.43  4.43 

 
จุดเด่น 

-  
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการน าผลการด าเนินงานรายงานผลให้เป็นประจ าปี 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มความเช่ือมโยงของข้อมูลให้สอดคล้องกัน  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ I P O คะแนน

เฉลี่ย 

0.00-1.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
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 1.90 5.00 3.26 3.41 ระดับพอใช้ 
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2 3 0.80 5.00 2.77 2.86 ระดับพอใช้ 
3 1 - 4.00 - 4.00 ระดับดีมาก 
4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
5 3 - 5.00 3.29 4.43 ระดับด ี

รวม 13 4.60/3 34/7 9.32/3 47.92/13  
ผลการประเมิน 1.53 4.86 3.11 3.69 ระดับด ี

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
* ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ตามองค์ประกอบ  
องค์ประกอบท่ี 1  การผลิตบัณฑิต 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หมวดที่ 1 มคอ. 3 ในเล่มหลักสูตรบางหลักสูตร ควรแยกระหว่างอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

และอาจารย์ผูส้อน 
2. หมวดที่ 5 ใน มคอ. 5 บางคณะวิชา ในรายวิชายังขาดการวิพากษ์รายวิชา 
3. ควรมีการแยกกจิกรรรมใหป้รากฎให้เห็นเด่นชัดเพือ่พิจารณาลักษณะของกิจกรรมทัง้ 5 ด้าน 

ได้ง่ายข้ึน 
4. ควรมีความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนให้ครบทกุรายวิชาใน มคอ. 5 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประสานโครงการ/กิจกรรมร่วมกบัคณะวิชาและ

หน่วยงานภายนอก 
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2. ควรมีการแยกจัดประเภทของโครงการ/กจิกรรมต่างๆ เปน็ด้านต่างๆ จากคู่มือ เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมตามคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

 
องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยได้ใหก้ารสนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ โดยในปี 

การศึกษา 2557 ได้จัดการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2 ครั้ง 
2. มหาวิทยาลัยได้ใหก้ารสนับสนุนเงินทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ในจ านวนที่สูง โดยม ี

ส านักวิจัยและบริการวิชาการแก่สงัคม ที่มหีน้าที่สนบัสนุนกจิกรรมที่เกี่ยข้องการด าเนินงานวิจัย
โดยเฉพาะ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ควรค านึงถึงการน าไปใช้ประโยชน์กบัชุมชนท้องถ่ินให้
มากขึ้น  

2. การใช้จ่ายเงินสนับสนุน และการใช้ทุนวิจัยทัง้จากภายในและภายนอก เพื่อผลิตงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์มีมากในบางคณะวิชา ส่วนใหญ่ยังใช้ทุนวิจัยภายในน้อย และไม่มีการสรรหาทุนวิจัยจาก
ภายนอก 

3.  ข้ันตอนการขออนมุัติเบกิงบประมาณค่อนข้างล่าช้า ท าให้งานวิจัยไมเ่สร็จตามก าหนด
ระยะเวลา 

4.  อาจารยผ์ู้ท างานวิจัยมีภาระงานสอนมากเกินไป 
 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเน้นผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่แก้ปญัหากับชุมชน เพื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์กบัชุมชนท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพและมปีระสทิธิผลของผลงาน 

2. ควรมีระบบการท างานเชิงรุก เพื่อก ากบัติดตามและประเมินผลความส าเร็จของงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

3. ควรเน้นผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่แก้ปญัหากับชุมชน เพื่อให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์กบัชุมชนท้องถ่ิน อย่างมีประสิทธิภาพและมปีระสทิธิผลของผลงาน 
 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการจัดการบริการวิชาการที่หารายได้เพิม่เติม 
2. ควรสรุปการริการวิชาการมากกว่าตัวเลข 
3. ควรมีวิธีการให้อาจารย์เข้าร่วมบรกิารวิชาการระดับสถาบันอย่างน้อยร้อยละห้า 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีหลักฐานการตอบรบัจากชุมชนที่มีการออกบรกิาร เพื่อติดตามผลการบรกิารวิชาการ 
2. ควรออกแบบแบบประเมินใหส้อดคล้องกบัวัตถุประสงค์และ KPI ของแผนการบริการ

วิชาการให้ชัดเจนมากขึ้น 
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องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการแยกโครงการกิจกรรมของงานกจิการนสิิตกบักจิกรรมงานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมให้ชัดเจน  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประสานโครงการ/กิจกรรมร่วมกบัคณะวิชาและ
หน่วยงานภายนอก 

 
องค์ประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการน าผลการด าเนินงานรายงานผลให้เป็นประจ าปี 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มความเช่ือมโยงของข้อมูลให้สอดคล้องกัน 
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ภาคผนวก 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
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 การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2557 

วันอังคารท่ี 22 ธันวาคม 2558  
ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 

 
1  การวางแผนและการประเมิน 
             1.1  Uการเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
                   1) คณะกรรมการอ่านรายงานการประเมินตนเองของสถาบันมาล่วงหน้า 
                   2) ประธานกรรมการประชุมคณะกรรมการช้ีแจงแนวทางการประเมินและแบ่งความ 
รับผิดชอบหาข้อมูลประกอบการประเมินองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลึกดังนี้ 
 
ระดับสถาบัน มี 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย) 

รศ.ดร.อภินันนท์ จันตะนี   1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ) 
  1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 
  1.4 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 

รศ.ดร.กัญญามน  อินหว่าง 
  1.5 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 
2 การวิจัย (มี 3 ตวั

บ่งชี้) 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ) 

ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง 
นายวุฒิชัย วัยวุฒิ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จ านวนบาทต่อคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ร้อยละ) 
3 3. การบริการ

วิชาการ (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) ผศ.วีนัส  นาควัชระ 

4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ) ผศ.วีนัส  นาควัชระ 

5 การบริหารจัดการ 
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) อ.ธิดา  จินดามณี 

รศ.ดร.กัญญามน  อินหว่าง 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ(ค่าเฉลี่ย) 
  5.3 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ(ข้อ) 

 
          1.2 Uการด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
                    1)  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบ และแนะน าตัวกบัผูบ้รหิารรองอธิการบดี คณบด ีและ
คณาจารย ์
                   2)  คณะผู้ประเมินแจ้งวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน ต่อผูบ้รหิารและคณาจารย์ 
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                   3)  ศึกษาข้อมูลเพิม่เติมจากเอกสารหลกัฐาน ข้อมูลต่างๆ ในแต่ละองค์ประกอบ 
                   4)  สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิต 
                   5)  ศึกษาหาข้อมูลและสมัภาษณ์จากการตรวจเยี่ยมคณะวิชา 
          1.3 Uการด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
              1) ประชุมกรรมการเพื่อรวบรวมข้อมลูที่ได้จากการตรวจประเมิน และวิเคราะหส์รปุผลการประเมิน 
              2) จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าเสนอรายงานการประเมินต่อมหาวิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ก าหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2557 
วันอังคารท่ี 22 ธันวาคม 2558  

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลลูม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

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

 

 คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 
 พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 

แนะน าคณะผู้ประเมิน 
 ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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09.30 – 10.00 น. 
 
10.00 – 12.00 น. 

 สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั (อธกิารบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

 ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 
13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 15.00 น. 
 
 
 

 สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

 สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใช้บัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - ส านักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

15.00 – 16.00 น.  คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
 คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

16.00 น.  ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 
 รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 

 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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