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คํานํา 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงไดกําหนดจุดมุงหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  

 

บัดนี้  คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว       
จึงนําเสนอรายงานนี้ตอคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบขอมูล และ
ผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.เดชา พวงดาวเรือง  (ประธานกรรมการ) 

2) อาจารยวีรพงษ สุทาวัน    (กรรมการ) 
   3) อาจารยนีรนุช เนืองวัง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) ดร.รัฐชฏา ฤาแรง     (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  , จุดท่ีควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 7 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 
 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

 คณะวิศวกรรมศษสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซึ่งดําเนินการ  ณ วิทยาเขต
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะวิศวกรรมศษสตร ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับปริญญาโท โดย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.
2553  โดยเปดหลักสูตร สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรม และมีจํานวนอาจารยประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 8 คน 
จําแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 5 คน   วุฒิปริญญาเอก 3 คน ทั้งนี้คณะมีนิสิตรวมทั้งสิ้นจํานวน 23 คน และมีนิสิตสําเร็จ
การศึกษาจํานวน 7 คน 

ปณิธาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงสรางบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตรใหเปนผูที่กอปรดวย
ความรูความสามารถในทางวิชาชีพคูคุณธรรม  สามารถนําวิชาความรูที่ไดรับจากการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนตอ
สวนรวม รูจักคิดและแกไขปญหา อีกทั้งมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในทางวิชาการ เปนผูที่ถึงพรอมดวยจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพ โดยมุงมั่นสรางประโยชนใหบังเกิดแกสังคมและประเทศชาติ 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ดวยอุดมการณแหงความรวมมือยิ่งกวาการแขงขัน 

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

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค,  Wisdom - ชั้นนําทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2559 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนน 

1. การผลติบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉลี่ย) 3.51 3.66 3.66 

1.2 อาจารยประจาํคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก (รอยละ)  
อ.ประจําคณะ 8 คน  มีวุฒิป.เอก 3 คน คิดเปนรอยละ 
(3/8x100=37.5) คิดเปนคะแนน (37.5/40x5=4.69 คะแนน) 

30 3/8x100=37.5 
37.5/40x5=4.69 

4.69 

1.3 อาจารยประจาํคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 
อ.ประจําคณะ 8 คน มีตําแหนงวิชาการ 0 คน คิดเปนรอยละ 
(0/8x100=0) คิดเปนคะแนน (0/60x5=0 คะแนน) 

60 0/8x100=0 
0/60x5=0 

0 

1.4 จํานวนนิสติเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ 
(รอยละ) มีนิสิตเรียน 23 คน คา SCH=303 และFTES= 3.16  
คะแนท่ีไดจากการคํานวนรอยละตามสตูร -84.22 

5 5 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ)  N/A N/A N/A 

1.6 กิจกรรมนิสติระดับปรญิญาตร ี(ขอ)  N/A N/A N/A 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.34 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (ขอ)  

6 ขอ 6 ขอ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จํานวนบาทตอคน) 
ภายใน= 570,000 บาท 
ภายนอก= 0 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 570,000  บาท 
 (รวม 570,000  บาท/8=71,250) 

60,000 71,250 5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั (รอยละ) 
(งานวิจัย 15 เรื่องแบงเปน 0.2=14, 0.4=2,)  
ผลรวมถวงนํ้าหนัก= 3.20 

รอยละ 30 3.20/8x100=40 
40/30x5=6.66 

5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 

3. การบริการ
วิชาการ 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

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

4. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ)ได
ขอ1,2,3,4,5,6  (ไมไดขอ 7ยังไมมกีารดําเนินงานในเรื่องน้ี) 

7 ขอ 6 ขอ 5 

5. การบริหาร
จัดการ  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบรหิารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธ
กิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6,7  

7 ขอ 7 ขอ 5 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลกัสูตร(ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6  6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 5.00 

รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตวับงชี ้ 4.40 
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 1. จัดทําแผนพัฒนาอาจารยรายบุคคล เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และมีการ
ติดตามผลอยางสมํ่าเสมอ 
 2. สงเสริมและสนับสนุนดานงบประมาณใหแกคณาจารยเพ่ือศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหมีจํานวน
มากยิ่งข้ึน 
 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน 
1. คณาจารยมีผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในการประชุมวิชาการจํานวนมาก 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1.  สนับสนุนใหคณาจารยตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ และนานาชาติมากยิ่งข้ึน 
 2. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยของคณาจารยในระดับคณะวิชาท่ีสามารถติดตาม
ความกาวหนาในกิจกรรมวิจัยดานตางๆไดอยางเปนปจจุบัน 
 3. สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยแสวงหาแหลงทุนวิจัยภายนอก 
  
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเดน 
 1. มีการจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคมอยางตอเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 1.ควรจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคมใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน จนทําใหสังคมสามารถพ่ึงพา
ตนเองได 
 2. บูรณาการ การบริการวิชาการแกสังคมเขาสูการเรียนการสอนและการวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 1. จัดทําแผนและดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมของคณะวิชา ตามเอกลักษณของทองถ่ิน 
 2. เผยแพรรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินโครงการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรมสูสาธารณชน
ผานเซ็ปไซตของคณะวิชา 
 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน 
 1. มีระบบกลไกในการกํากับติดตามการประกันคุณภาพอยางครบถวน 
จุดท่ีควรพัฒนา  
 1. กําหนดประเด็นความเสี่ยงในเรื่องการดํารงตําแหนงวิชาการของคณาจารยพรอมกําหนดแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือควบคุม (ลดความเสี่ยง) ดังกลาว 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2559 7 
 

การแบงตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2559 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

วันท่ี 4 สิงหาคม 2560 
ระดับคณะ มี 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉลี่ย) 

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

1.2 อาจารยประจาํคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) 

1.3 อาจารยประจาํคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 

1.4 จํานวนนิสติเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ (รอยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) 

1.6 กิจกรรมนิสติระดับปรญิญาตร ี(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 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั (รอยละ) 

3 3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) 
1.รศ.ดร.เดชา พวง
ดาวเรือง 
2. อ.วีรพงษ สุทาวัน 

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 การบรหิารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) 1. อ.วีรพงษ สุทาวัน 

2. ดร.รัฐชฎา ฤาแรง 
5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลกัสูตร(ขอ) 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559 

ระหวางวันที่ 4 สิงหาคม 2560 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ช้ัน 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยี่ยม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนที่เก่ียวของ 
แนะนาํคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/        
รองอธิการบดี/คณบดี) 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยี่ยมคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศิษยปจุบนัและศิษยเกา 
     - คณาจารย 
     - สํานักวชิาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูที่เก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยี่ยม 

คณะผูประเมินและ  
ผูที่เก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลัย 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 
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คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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