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คำนำ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนดจุดมุ่งหมายและ

หลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื ่อเป�นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ

สถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ  
 

บัดน้ี คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมนิคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อยแลว้ จึงนำเสนอรายงานน้ีต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล และผลการดำเนินงานเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

      

 

 

 

 

               คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

  1) รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ จันตะนี  (ประธานกรรมการ) 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 

   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ    (ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป�นคณะวิชาหน่ึงซึง่ดำเนินการ ณ วิทยาเขตวัชรพลมหา

วิทยาลัยเวสเทริ์น เป�นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

ที่เป�ดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปรญิญาเอก ต้ังแต่ป�พ.ศ. 2541 ถึงป�จจุบัน มี

คณะต่างๆรวมทัง้สิ้น 11 คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เป�ดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 

23 กรกฎาคม พ.ศ.2551 , เป�ดสอนระดับปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา ได้รับการรบัรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2552 และ

ในป� พ.ศ.2559 เป�ดทำการสอน หลักสูตรการเรียนและการสอน ระดับปริญญาโทและเอก โดยคณะฯ เป�ดสอน 

จำนวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 2) หลกัสูตรศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา(ระบบการศึกษาทางไกล) 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 4) หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 5) 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน(ระบบการศึกษาทางไกล) 6) หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการเรียนการสอน และมีจำนวนอาจารย์ประจำป�การศึกษา 2563 

จำนวน 22 คน จำแนก ดังน้ี วุฒิปริญญาโท 1 คน วุฒิปริญญาเอก 21 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 11 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 1 คน และวุฒิปรญิญาเอกและดำรง

ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 4 คน ทั้งน้ีคณะมีนิสิตปริญญาโทจำวน 297 คน ปริญญาเอกจำนวน 44 คน รวมมีนิสิต

ทั้งสิ้นจำนวน 341 คน และมีนิสิตสำเร็จการศึกษาปริญญาโทจำนวน 40 คนปริญญาเอก 1 จำนวน รวมมีนิสิต

สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 41 คน 

ปณิธาน บัณฑิตวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการที่จะผลิตบัณฑติให้มีคุณภาพ มีความเป�นเลิศทางวิชาการ 

เน้นงานวิจัย สง่เสรมิคุณธรรม และความเป�นผู้นำ โดยสร้างคลังแหง่ขุมป�ญญาทีจ่ะพฒันาบุคคลให้เป�นมหาบัณฑิต

ที่เป�นป�ญญาชน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อนำไปสู่การพฒันาตน สังคม ประเทศชาติ และมนุษยชาติในที่สุด ด้วย

อุดมการณ์แหง่ความร่วมมอืย่ิงกว่าการแข่งขัน 

วิสัยทัศน์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป�นแหล่งการเรียนรูท้ี่ชัดเจนและส่งเสริมการศึกษาที่มี

คุณภาพสนองตอบความต้องการด้านวิชาการแกส่ังคม สร้างบัณฑิตให้เป�นนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มี

ความคิดกว้างไกลก้าวล้ำนำยุคควบคู่คุณธรรมร่วมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - 

เป�นป�ญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทกัษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ 

และ Unity - ร่วมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United 

creative –  

ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั้นนำทางป�ญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลยี และUniversality –         

ผลิตบัณฑิตดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง  



รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ป�การศึกษา 2563 5 

บัณฑิตวิทยาลัย ป�การศึกษา 2563 

สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้

การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

(องค์ประกอบ) 
ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต
(มี 6 ตัวบ่งช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(ค่าเฉล่ีย) 

≥3.51 
4.02+3.97+0.00+3.13+3.78+3.87/6 

=3.13 
3.13 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(ร้อยละ) อ.ประจำคณะ 21 คน  มีวุฒิป.เอก 
20 คน  

ร้อยละ 
30 

20/21x100=95.23 
95.23/40x5=5 

5 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ (ร้อยละ) อ.ประจำคณะ 21 คน มี
ตำแหน่งวิชาการ 15 คน แบ่งเป�น (ผศ. 11 คน, 
รศ. 4 คน) 

ร้อยละ 
60 

15/21x100=71.42 
71.42/60x5=5 

5 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวน
อาจารย์ประจำ (ร้อยละ)  

1:6.00 1:8.61 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ข้อ) 6 ข้อ N/A N/A 
1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี(ข้อ) 6 ข้อ N/A N/A 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.70 
2. การวิจัย
(มี 3 ตัวบ่งช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ)  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
(จำนวนบาทต่อคน) ภายใน= 655,500 บาท  
ภายนอก= - บาท 
รวมทั้งส้ิน = 655,500 บาท 

25,000 
655,500 บาท/21 

=29,795.45 
5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและ
นักวิจัย (ร้อยละ) (งานวิจัย 54 เรื่องแบ่งเป�น 
0.2=43,0.4=1, 0.60=3 ,0.80=4 ,1.0=3) 
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก= 17 

ร้อยละ 
30 

17/21x100=80.95 
80.95/30x5=5 

5 

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

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

4. การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบ่งช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (ข้อ) ไม่ได้ข้อ 5 7 

7 ข้อ 5 ข้อ 4 

5. การบริหารจัดการ
(มี 2 ตัวบ่งช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) ไม่ได้ข้อ 5 

7 ข้อ 6 ข้อ 4 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ข้อ) 6 ข้อ 6 ข้อ 5 

รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งช้ี 4.65 
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ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 

องค์ประกอบท่ี 1 (การผลิตบณัฑิต):  

จุดเด่น:  

 1.คณะมีอาจารย์คุณวุฒปิรญิญาเอกในสัดส่วนทีสู่งกว่าเกณฑ์ (95.45%) และคณาจารย์มีตำแหน่งทาง

วิชาการในสัดส่วนทีสู่ง (72.73%) 

จุดท่ีควรพัฒนา:  

 1.ส่งเสริมและสนับสนุนพร้อมทั้งกำกับติดตามให้อาจารย์ทกุคนเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่

สูงข้ึนในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

 2. ควรกำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต(ตัวบง่ช้ีที่ 3.2 ในระดับหลักสูตร) ให้ชัดเจน 

  

องค์ประกอบท่ี 2 (การวิจัย): 

จุดเด่น: 

 1. คณะส่งเสริมสนับสนุนแหลง่ทุนภายในมีสัดส่วนที่สงู 646,500 บาท (29,386,36 บาท/คน) 

 2. คณะวิชามีสิ่งสนับสนุนทีเ่อื้อต่อการทำวิจัย ฐานข้อมลูการบริหารจัดการงานวิจัย, ฐานข้อมูลเพื่อการ

สืบค้นข้อมลู, ระบบการตรวจสอบความซ้ำซ้อน, มีการจัดกจิกรรมส่งเสริมงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่นำไปจด

ลิขสิทธ์ิ จำนวน 1 เรื่อง 

 3. คณาจารย์มีผลงานตีพมิพ์เผยแพร่ในสัดส่วนที่สงู  

จุดท่ีควรพัฒนา: 

1. คณะควรผลักดันให้อาจารย์หาแหลง่ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากองค์กรภายนอกเพิม่ข้ึน 

2. ส่งเสริมใหอ้าจารย์มีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการในระดับชาติ และระดับ

นานาชาติจำนวนมากข้ึน รวมทั้งสร้างผลงานเพื่อได้รับการอา้งอิงในฐานข้อมลูTCI และฐานข้อมลู 

Scopusเพิ่มข้ึน 

องค์ประกอบท่ี 3 (การบริการวิชาการ):  

จุดเด่น: 

 - 

จุดท่ีควรพัฒนา:  

1. ควรจัดทำโครงการบรกิารวิชาการแกส่ังคมตามความเช่ียวชาญของคณะอย่างต่อเน่ือง 

2. ควรจัดทำโครงการบรกิารวิชาการแกส่ังคมเชิงพาณิชย์เพิม่รายได้ให้กับคณะ  

3. ควรจัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบั Online ที่น่าสนใจเพื่อเป�นการจูงใจใหม้ีผูเ้ข้าร่วมรบับริการ 
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องค์ประกอบท่ี 4 (การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม):  

จุดเด่น: 

 - 

จุดท่ีควรพัฒนา: 

1. ควรเพิ่มกจิกรรมที่เสรมิสร้างความเป�นไทย 

2. ควรจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาองค์กรภาครัฐและเอก

เอกชนพรอ้มทัง้ประเมินความสำเรจ็ตามวัตถุประสงค์ทัง้เชิงปริมาณและคุณภาพและนำผลประเมินมา

ปรบัปรงุแผนใหเ้ห็นเป�นรปูธรรมต่อไป  

 

องค์ประกอบท่ี 5 (การบริการจัดการ):  

จุดเด่น: 

 - 

จุดท่ีควรพัฒนา: 

1. คณะควรมีการกำหนดหัวข้อการจัดการความรู้ใหเ้หมาะสม สกัดความรู้ออกมาเป�นแนวปฏิบัติ โดยมี

การเผยแพรเ่พื่อนำองค์ความรู้ไปใช้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากแนวปฏิบัติที่ดี และนำไปใช้ประโยชน์ของ

คณะอย่างเป�นรูปธรรม รวมถึงเผยแพรสู่ส่ถาบันอื่นๆ 

2. ควรมีกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดการความรู้เพื่อให้คณาจารย์ในคณะได้รับรู้และนำไปถ่ายทอดให้

นิสิตให้เป�นไปตาม 7 ข้ันตอนของการจัดการความรู้(KM) 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ป�การศึกษา 2563 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   

ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

องค์ 

ประกอบ 

การประกัน

คุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี ผู้ประเมิน 

1 

 

การผลิตบัณฑิต (มี 

6 ตัวบ่งช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉล่ีย) 

1.รศ.ดร.อภินันท์ จัน

ตะนี 

2. ดร.จุรวีรรณ มณี

แสง 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ) 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ร้อยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ข้อ) 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี(ข้อ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว

บ่งช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ) 1.รศ.ดร.อภินันท์ จัน

ตะนี 

2. ผศ.ดร.สุมาลี ราม

นัฏ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์(จำนวนบาทต่อคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ร้อยละ) 

3 
3. การบริการ

วิชาการ (มี 1 ตัว

บ่งช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) 

1. รศ.ดร.อภินันท์ จัน

ตะนี 

2. ผศ.ดร.สุมาลี ราม

นัฏ 

4 การทำนุบำรุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม (มี 1 ตัว

บ่งช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ) 

1. รศ.ดร.อภินันท์ จัน

ตะนี 

2. ดร.จุรวีรรณ มณี

แสง  

5 การบริหารจัดการ 

(มี 2 ตัวบ่งช้ี) 

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 ป�การศึกษา 2563 

ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตแพทย์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 

เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

09.00 – 09.30 น. 

09.30 – 10.00 น. 

 

 

10.00 – 11.00 น. 

 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั (อธิการบด/ี        

รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/

คณาจารย์มหาวิทยาลัย และ

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 

 

14.00 – 14.30 น. 

 

 

 

• สังเกตการเรียนการสอน 

- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  

          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ป�จุบันและศษิยเ์ก่า 

     - คณาจารย ์

     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟ�งข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 

 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/

คณาจารย์มหาวิทยาลัย และ

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ป�การศึกษา 2563 10 

 

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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