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คำนำ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื ่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมนิคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงนำเสนอรายงานนีต้อ่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
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2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหนึ่งซึ่งดำเนินการ ณ วิทยาเขตวัชรพลมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่เปิดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ถึงปัจจุบัน มีคณะต่างๆรวมทั้งสิ้น 11 คณะ
วิชา บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2551 , เปิดสอนระดับ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2552 และในปี พ.ศ.2559  

ในปี พ.ศ. 2564 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับปริญญาเอก และ 
ระดับปริญญาโท ดังนี ้

1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดทา (ร่าง) หลักสูตร มคอ.2 และเสนอ 
คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงตรวจสอบ(ร่าง)หลักสูตร คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร 
ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อ 
วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ/สภาวิชาการในการ 
ประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 แจ้งหลักสูตรไปยัง 
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ ส่ง สป.อว. ผ่านระบบ CHECO 

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดทา(ร่าง)หลักสูตร มคอ. 2 และเสนอ 
คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร คาสั่งที่ 314/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง 
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จานวน 5 คน 
ลงวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ป ีพ.ศ.2562 ได้จัดทาร่างหลักสูตร มคอ. 2 นาเสนอ(ร่าง)หลักสูตรต่อ 
คณะกรรมการวิชาการ/สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 
7/2564 เมื่อวันที่ 27 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2564 นาเสนอ(ร่าง)หลักสูตรต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 แจ้งหลักสูตรไปยังสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบและให้ 
ความเห็นชอบ ส่ง สกอ. ผ่านระบบ CHECO ครั้งที่ 1 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบ 
การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

3.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ การพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรได้ 
พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 เดือนธันวาคม ป ี
พ.ศ. 2564 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 
เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบ (สมอ.08) หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง 
ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 พิจารณากลั่นกรองการย้ายสถานที่จากมหาวิทยาลัยเวส 
เทิร์น กาญจนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
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3/2565 เมื่อวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบ (มคอ. 2) หลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

4.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (กรณีประสงค์ขอเทียบมาตรฐาน 
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา) พิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร ได้พิจารณากลั่นกรองโดย 
คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ได้รับอนุมัติ/ 
เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2564 และการประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

5.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (กรณีไม่ประสงค์ขอเทียบ 
มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา) พิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร ฉบับปี พ.ศ. 2564 
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย แก้ไข 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 
2564 กรณีไม่ประสงค์ขอเทียบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา สมอ.08 สภา 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2565 ตามเอกสารแจ้ง อว. ที่ 0103/677/2564 ลงวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 พร้อม 
มคอ.04 ข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

6.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กรณีประสงค์จะเทียบมาตรฐาน 
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของครุสภา) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ปรับปรุง สมอ. 2 ในปี พ.ศ. 2564 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง จาก ป ีพ.ศ.2564 ปรับปรุง ป ีพ.ศ. 2564 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงย้าย 
สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนจากจังหวัดกาญจนบุรี มาเป็นที่วัชรพล จังหวัดปทุมธานี ปรับปรุง มคอ. 2 
ซึ่งกาหนดเปิดดาเนินการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบ 
หลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาการ ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2564 หลักสูตรได้รับการเผยแพร่ เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
บัณฑิต ในปีการศึกษา 2564 

7.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (กรณีไม่ประสงค์ใบประกอบฯ) 
นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ/สภาวิชาการหลักสูตร ลงวันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2564 จานวน 5 ท่าน ได้จัดทาร่างหลักสูตร มคอ. 8 ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัย พิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ.2564 นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ/สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรฯ ใน 
การประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย พิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สมอ.08 ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 แจ้ง 
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หลักสูตรไปยังสานักงาน คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ หนังสือแจ้ง 
หลักสูตรเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ ส่ง สป.อว.ครั้งที่ 1 
เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 

8.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข (ระบบการศึกษาภาค 
ปกต)ิ พิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

9.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข (ระบบการศึกษา 
ทางไกล)จัดทา (ร่าง) หลักสูตร มคอ. 2 เสนอคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร 
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) นาเสนอ (ร่าง) 
หลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ/สภาวิชาการ นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณา และให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ แจ้งหลักสูตรไปยังสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อ 
รับทราบและให้ความเห็นชอบ หนังสือแจ้งหลักสูตร เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณา 
รับทราบการให้ความเห็นชอบสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับทราบการให้ความเห็นชอบ 
หลักสูตร และมีจำนวนอาจารย์ประจำปกีารศึกษา 2564 จำนวน 46 คน จำแนก ดังนี้ วุฒิปริญญาโท 3 คน วุฒิปริญญาเอก 
43 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
12 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 3 คน  และวุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 8 
คน ทั้งนี้คณะมีนิสิตปริญญาโทจำวน 2,642 คน ปริญญาเอกจำนวน 790 คน รวมมีนิสิตทั้งสิ้นจำนวน 3,432 คน และมี
นิสิตสำเร็จการศึกษาปริญญาโทจำนวน 69 คน ปริญญาเอก จำนวน 20 คน รวมมีนิสิตสำเรจ็การศึกษาทั้งสิน้จำนวน 89 คน 

ปณิธาน บัณฑิตวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้น
งานวิจัย ส่งเสริมคุณธรรม และความเป็นผู้นำ โดยสร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นมหาบัณฑิตที่เป็น
ปัญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วยอุดมการณ์แห่ง
ความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน 

วิสัยทัศน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ เป็นแหล่งการเรยีนรู้ที่ชัดเจนและสง่เสรมิการศึกษาที่มีคุณภาพ
สนองตอบความต้องการด้านวิชาการแก่สังคม สร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกว้างไกล
ก้าวล้ำนำยุคควบคู่คุณธรรมร่วมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า 

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

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality –         ผลิต
บัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  
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บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(ค่าเฉลี่ย) 

≥3.51 
4.16+3.81+3.53+3.64+3.81+3.99 

+3.82+3.97+3.94/9 
=3.85 

3.85 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(ร้อยละ) อ.ประจำคณะ 46 คน  มีวุฒิป.เอก 43 
คน  

ร้อยละ 
30 

43/46x100=93.48 
93.48/40x5=5 

5 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ (ร้อยละ) อ.ประจำคณะ 46 คน มี
ตำแหน่งวิชาการ 23 คน แบ่งเป็น (ผศ. 12 คน, 
รศ. 11 คน) 

ร้อยละ 
60 

23/46x100=50 
50/60x5=5 

4.17 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวน
อาจารย์ประจำ (ร้อยละ)  

1:6.00 1:8.61 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ)  6 ข้อ N/A N/A 
1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ)  6 ข้อ N/A N/A 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.46 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ)  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(จำนวนบาทต่อคน) ภายใน= 1,771,432 บาท  
ภายนอก= 0 บาท 
รวมทั้งสิ้น = 1,771,432 บาท 

25,000 
1,771,432 /46 
=38,509.36 

5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและ
นักวิจัย (ร้อยละ) (งานวิจัย 85 เรื่องแบ่งเป็น 
0.2=60, 0.4=0, 0.60=17, 0.80=8, 1.0=0) 
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก= 28.6 

ร้อยละ 
30 

28.6/46x100=62.17 
62.17/30x5=5 

5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5 
3. การบริการวิชาการ 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 4 

4. การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (ข้อ) ไม่ได้ข้อ 5 7 

7 ข้อ 5 ข้อ 4 

5. การบริหารจัดการ  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ (ข้อ) ไม่ได้ข้อ 5 

7 ข้อ 6 ข้อ 4 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 4 
รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 4.55 
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บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น  

1. คณาจารย์มีศักยภาพสูงโดยมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 

2. การจัดการเรียนการสอนของคณะมีรูปแบบหลากหลายและมีความเหมาะสมกับบริบทและสอบโจทย์
หารเขียนรู้ยุตใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ Onine, Onsite 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีกำกับติดตามอย่างเร่ด่วนให้คณาจารย์ก้าวเข้าสู่กระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ  
2. ควรกำกับติดตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คณาจารย์สามารถยื่นผลงานได้ตามแผนที่

กำหนด  
 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น  

1. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และส่งผลให้คณาจารย์ได้
ยื่นสิทธิบัตร  จำนวน 3 ช้ินงาน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะวิชาควรสนับสนุน และหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกให้กับอาจาร์ประจำเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเชิงวิชาการ และสร้างช่ือเสียงให้กับคณะวิชา 

2. คณะวิชาควรส่งเสริมให้คณาอาจารย์ทุกคนให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ TCI 1 ,TCI 2  และ
ระดับนานาชาติเพิ่มข้ึน เพื่อผลักดันความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่น  

1. คณะฯ มีจัดโครงการบริการวิชาการหรือกิจกรรมที่สร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์และเป็นรูปธรรม 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรให้หน่วยงานภายนอกที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมบริการวิชาการแสดงหลักฐานที่เห็นว่าเป็นประโยชน์
และมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น  
- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรมีการนำผลประเมินแผน และโครงการ/กิจกรรม ไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

2. คณะควรมีการจัดกิจกรรมทีส่รา้งเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และมีการจัดกิจกรรมที่
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการให้เห็นเป็นรูปธรรม 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะฯ ควรมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการ บริหารและแผนพัฒนา บุคลากรสาย
วิชาการและสาย สนับสนุนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

2. .คณะฯ ควรจัดทำแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องสถาบันและพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินแผนปฏิบัติกประจำปีตามกรอบระยะเวลาเพื่อให้บรรลผุล
ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 

3. คณะฯ มีการจัดลำดับความเสี่ยงตามความสำคัญของความเสี่ยง และมีการนำความเสี่ยงที่ตัองบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเร่งด่วนจนทำให้ความเสี่ยงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 

4.  คณะฯควรมีการจัดการความรู้โดยมีการจากความรู้การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีได้ครอบคลุมทั้งการผลิต
บัณฑิตเรียนการสอน และการวิจัยพร้อมทั้งมีการทำเปน็ระบบโดยมีการเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษาและมี
ผู้นำไปใช้งานได้จริง 
ข้อเสนอแนะ 

1.คณะฯ ควรการกำกับติดตามจัดการความรู้โดยมีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในตัวบุคคลพร้อมทั้งการจัดทำ
เป็นคู่มือ และมีการนำไปใช้จนเห็นผลเป็นรูปธรรม 

2. คณะฯ ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาประกันคุณภาพ (Tmprovement Plam) เพื่อยกระดับคุณภาพของ
หลักสูตรส่งผลให้ภาพรวมของหลักสูตรมีคะแนนผลรวมในระดับคะแนนที่สูงข้ึน 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2564 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย) 

1.รศ.ดร.อภินันท์ จัน
ตะนี 
2. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ) 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ร้อยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ) 1.รศ.ดร.อภินันท์ จัน
ตะนี 
2. ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวนบาทต่อคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ร้อยละ) 

3 
3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) 

1. รศ.ดร.อภินันท์ จัน
ตะนี 
2. ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 

4 การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ) 

1. รศ.ดร.อภินันท์ จัน
ตะนี 
2. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง  

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) 

1. ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ข้อ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2564 

ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 
09.00 – 09.30 น. 
09.30 – 10.00 น. 
 
 

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั (อธกิารบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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