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คํานํา 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกําหนดจุดมุงหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ได เขาตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลวจึง
นําเสนอรายงานน้ีตอคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผล
การดําเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป      

 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.เดชา พวงดาวเรือง  (ประธานกรรมการ) 

2) อาจารยวีระพงษ สุทาวัน   (กรรมการ) 
   3) อาจารยนีรนุช เน่ืองวัง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) อาจารยอุดม สมบรูณผล   (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 7 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 
 - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
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บทสรปุผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซึ่งดําเนินการ ณ วิทยาเขต
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ต้ังแตปพ.ศ. 
2541ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับปรญิญา
โท โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม พ.ศ.2553 โดยเปดหลักสูตร สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรม และมีจํานวนอาจารยประจําปการศึกษา 
2560 จํานวน 5 คนจําแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 2 คน วุฒิปริญญาเอก 3 คน ทั้งน้ีคณะมีนิสิตรวมทั้งสิ้นจํานวน 
13 คน และมีนิสิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 5 คน 

ปณิธาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงสรางบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตรใหเปนผูที่
กอปรดวยความรูความสามารถในทางวิชาชีพคูคุณธรรม สามารถนําวิชาความรูที่ไดรับจากการศึกษาไปใชใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม รูจักคิดและแกไขปญหา อีกทั้งมีความคิดริเริ่มสรางสรรคในทางวิชาการ เปนผูที่ถึงพรอมดวย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ โดยมุงมั่นสรางประโยชนใหบังเกิดแกสังคมและประเทศชาติ 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนสังคมและประเทศชาติ ดวยอุดมการณแหงความรวมมือย่ิงกวาการแขงขัน 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ Intellectual - 
เปนปญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ 
และUnity - รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United 
creative –รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ช้ันนําทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และ
Universality – ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง 
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คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉล่ีย) ≥3.51 3.51/1 3.54 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (รอยละ)  
อ.ประจําคณะ 5 คน  มีวุฒิป.เอก 3 คน คิดเปนรอยละ 
(3/5x100=60) คิดเปนคะแนน (60/40x5=5 คะแนน) 

รอยละ 
30 

3/5x100=60 
60/40x5=5 

5 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รอย
ละ) อ.ประจําคณะ 5 คน ไมมีอาจารยดําดงตาํแหนง
วิชาการ คิดเปนรอยละ (0/5x100=0) คิดเปนคะแนน 
(0/60x5=0 คะแนน) 

รอยละ 
60 

0/5x100=0 
0/60x5=0 

0 

1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจํา (รอยละ) มีนิสิตเรียน 13 คน คา SCH(โท)=60 
และFTES= 1.00  คะแนที่ไดจากการคํานวนรอยละตาม
สูตร -95.00 

5 -95.00 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6 

6 ขอ N/A N/A 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6 6 ขอ N/A N/A 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.39 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค (ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6 

6 ขอ 6 ขอ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จํานวนบาทตอ
คน) ภายใน= 458,000 บาท ภายนอก= 0 บาท 
รวมทั้งส้ิน = 458,000  บาท 
 (รวม  458,000  บาท/5= 91,600) 

25,000 91,600 5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
(รอยละ) (งานวิจัย 7 เรื่องแบงเปน 0.2=7) ผลรวมถวง
นํ้าหนัก= 1.4 

รอยละ 
20 

1.4/5x100=28 
28/20x5=5 

5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 การวิจัย 5 
3. การบริการ
วิชาการ 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6 
6 ขอ 6 ขอ 5 

4. การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(ขอ)ไดขอ1,2,3,4,5,6, 7 

7 ขอ 7ขอ 5 

5. การบริหาร
จัดการ  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6,7 

7 ขอ 7 ขอ 5 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6 

6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.38 
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องคประกอบท่ี  1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน 

 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กําหนดแผนพัฒนาอาจารยเพื่อผลักดันใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการโดยเรงดวน 

2. ควบคุมดูแลใหนิสิตสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 

 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 
จุดเดน 

 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในแหลงตีพิมพภายในและภายนอกทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

องคปะกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การกําหนดตัวช้ีวัดของแผนบริการวิชาการใหชัดเจนและดําเนินการประเมินตัวช้ีวัดของแผน เพื่อพัฒนา

แผนตอไป 

2. การกําหนดโครงการใหสอดคลองกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการสรางองคความรู 

 

องคปะกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ใหประเมินตัวช้ีวัดของแผนการทํานุศิลปะและวัฒธรรม และตัวช้ีวัดโครงการแยกใหชัดเจน เพื่อพัฒนา

แผนและโครงการตอไป 

องคปะกอบท่ี 5 การบริหารการจัดการ 
จุดเดน 
 - 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2560 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
ระดับคณะ มี 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
องค 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉล่ีย) 

1.รศ.ดร.เดชา พวง 
ดาวเรือง 
2. อ.นีรนุช เนืองวัง 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 

1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (รอยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ขอ) 1.รศ.ดร.เดชา พวง 
ดาวเรือง 
2. อ.วีรพงษ สุทาวัน 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จํานวนบาทตอคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (รอยละ) 

3 3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) 
1. รศ.ดร.เดชา พวง 
ดาวเรือง 
2. อ.อุดม สมบูรณผล 

4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ) 
1. อ.วีรพงษ สุทาวัน
2. อ.นีรนุช เนืองวัง 

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) 1. อ.วีรพงษ สุทาวัน 

2. อ.อุดม สมบูรณผล 
5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ขอ) 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2560 

ระหวางวันที่ 29 สิงหาคม 2561 

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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คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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