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คำนำ 
 

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

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอยแลว จึงนำเสนอรายงานนี้ตอ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบขอมูล และผลการดำเนินงานเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.อภินันท จันตะนี  (ประธานกรรมการ) 

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 
   3) รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ      (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คำนำ   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร 1 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 1 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดท่ีควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซึ่งดำเนินการ ณ วทิยาเขตวัชรพลมหาวิทยาลยัเวส
เทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สงักัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่เปดสอนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆรวมทัง้สิน้ 11 คณะ
วิชา บัณฑิตวทิยาลัย ไดรับอนุมตัิใหเปดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติสาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา ไดรับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2551 , เปดสอน
ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดรับการรับรองจากสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2552 และในป พ.ศ.2559 เปดทำการสอน หลักสูตรการ
เรียนและการสอน ระดับปริญญาโทและเอก โดยคณะฯ เปดสอน จำนวน 6 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(ระบบการศึกษาทางไกล) 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 4) หลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน 5) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการเรียนการสอน(ระบบการศึกษาทางไกล) 6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน และมีจำนวนอาจารยประจำปการศึกษา 2561 จำนวน 23 คน จำแนก ดังนี้ วุฒปิริญญาเอก 7 คน 
วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 10 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 2 คน 
และวุฒปิริญญาเอกและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 4 คน ทั้งนี้คณะมนีิสิตปริญญาโทจำวน 73 คน ปริญญาเอก
จำนวน 4 คน รวมมีนสิิตทั้งสิ้นจำนวน 77 คน และมนีิสิตสำเร็จการศึกษาปริญญาโทจำนวน 68 คนปริญญาเอก 14 
จำนวน รวมมีนิสติสำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 82 คน 

ปณิธาน บัณฑิตวิทยาลัยมีความมุงมั่นในการที่จะผลติบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีความเปนเลิศทางวชิาการ เนน
งานวิจยั สงเสริมคุณธรรม และความเปนผูนำ โดยสรางคลังแหงขุมปญญาทีจ่ะพฒันาบุคคลใหเปนมหาบัณฑิตที่เปน
ปญญาชน มีวสิัยทัศนที่กวางไกล เพื่อนำไปสูการพฒันาตน สังคม ประเทศชาติ และมนษุยชาติในที่สุด ดวยอุดมการณแหง
ความรวมมือยิ่งกวาการแขงขัน 

วิสัยทัศน บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรียนรูที่ชัดเจนและสงเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ
สนองตอบความตองการดานวิชาการแกสังคม สรางบัณฑติใหเปนนักวชิาการทางการศึกษา มอือาชีพ มีความคิดกวางไกล
กาวล้ำนำยุคควบคูคุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - เปน
ปญญาชน, Development – พัฒนาตนด,ี 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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บัณฑิตวิทยาลัย ปการศึกษา 2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลติบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
(คาเฉลี่ย) 

≥3.51 3.85+3.60+3.81+3.81+3.89+3.76/6 
=3.40 

3.79 

1.2 อาจารยประจำคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก 
(รอยละ) อ.ประจำคณะ 23 คน  มีวุฒิป.เอก 
21 คน  

รอยละ 
30 

21/23x100=91.30 
91.30/40x5=5 

5 

1.3 อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทาง
วิชาการ (รอยละ) อ.ประจำคณะ 23 คน มี
ตำแหนงวิชาการ 16 คน แบงเปน (ผศ. 10 คน, 
รศ. 6 คน) 

รอยละ 
60 

16/23x100=69.57 
96.57/60x5=5 

5 

1.4 จำนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาตอจำนวน
อาจารยประจำ (รอยละ) มีนิสติเรยีน 77 คน 
คา SCH(โท)=4128 SCH(เอก)=74 และFTES= 
13.70 คะแนท่ีไดจากการคำนวนรอยละตาม
สูตร –54.33 

1:6.00 -54.33 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ขอ)  6 ขอ N/A N/A 
1.6 กิจกรรมนิสติระดับปรญิญาตร ี(ขอ)  6 ขอ N/A N/A 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.70 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6  

6 ขอ 6 ขอ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
(จำนวนบาทตอคน) ภายใน= 150,000 บาท  
ภายนอก= 853,333.34 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 1,003,333.34 บาท 

25,000 1,003,333.34 บาท/23 
=43,623.19 

5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและ
นักวิจัย (รอยละ) (งานวิจัย 9 เรื่องแบงเปน 
0.2=3, 0.60=2 ,0.80=2 ,1.0=2) ผลรวมถวง
น้ำหนัก= 5.40 

รอยละ 
30 

5.40/23x100=23.48 
23.48/30x5=5 

5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5 
3. การบริการวิชาการ 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6 

6 ขอ 6 ขอ 5 

4. การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (ขอ)ไดขอ1,2,3,5,6 (ไมไดขอ 4,7) 

7 ขอ 7 ขอ 4 

5. การบริหารจัดการ  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของคณะ (ขอ) ไดขอ1,2,4,5,6,7 
(ไมไดขอ 3) 

7 ขอ 6 ขอ 4 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลกัสูตร(ขอ) ได
ขอ1,2,3,4,5,6  

6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้ 4.71 
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรควรสงเสริมใหอาจารยประจำหลักสูตร/สาขาวิชา ท่ียังไมมีตำแหนงวิชาการ ใหพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ เพ่ือขอกำหนดตำแหนงทางวิชาการอยางนอยหลักสูตรละ 2 คน 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน  

1. อาจารยมีความสามารถในการรับทุนสนับสนุนภายนอกสถาบัน และมีเครือขายการพัฒนางานวิจัย

อยางตอเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรสนับสนนุใหมีการผลิตผลงานวิจัยและตำรา/หนังสือ ของอาจารยประจำคณะ  

2. ควรมีแผนในการสนับสนุนใหอาจารยผลิตผลงานวิจัย เพ่ือการตีพิมพในวารสารเปนท่ียอมรับท้ังใน

และตางประเทศ 

3. ควรนำระบบสารสนเทศมาใชในการวางแผนบริหารงานวิจัยของคณะวิชา เพ่ือพัฒนางานวิจัยตาม

กรอบยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศเพ่ิมข้ึน  

4. ควรสรางเครือขายความรวมมือทางดานการวิจัย และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เพ่ือใชในการวิจัย 

5. สงเสรมิการบรูณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะการวิจัยใหกับคณาจารย

และผูเรียน ซ่ึงจะนำไปสูการรวมสรางสรรคงานวิจัยและนวัตกรรม 

 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเดน  

1. มีการสรางเครือขายความรวมมือกับสถานศึกษาในการบริการวิชาการสูชุมชน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการวางแผนการบริการวิชาการ ท่ีสามารถกำหนดผลลัพธท่ีนำไปสูการเสริมสรางความเขมแข็ง

และความยั่งยืนใหกับองคกรและชุมชน ท่ีสอดคลองกับบริบทตามลำดับความเชี่ยวชาญในอัตลักษณ

และเอกลักษณของคณะวิชา 
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องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการกำกับติดตามประเมินความสำเร็จตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงคของของแผนดานการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือนำผลไปปรับรงุแผนหรือกิจกรรมตอไป 

 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ทบทวนการบริหารความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก พรอมท้ังมีการกำกับติดตามการบริหารความเสี่ยงใหลด
นอยลง ใหสอดคลองกับสถานการณ เชน การรับนิสิต และใหนิสิตสำเร็จการศึกษาตามแผน 
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การแบงตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2561 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

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.อภินันท จัน
ตะนี 
2. รศ. ดร.กัญญามน 
กาญจนาทวีกูล 

1.2 อาจารยประจำคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) 

1.3 อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 

1.4 จำนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ (รอยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ขอ) 

1.6 กิจกรรมนิสติระดับปรญิญาตร ี(ขอ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ขอ) 1.รศ.ดร.อภินันท จัน
ตะนี 
2. ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จำนวนบาทตอคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจยั (รอยละ) 

3 
3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) 

1. รศ.ดร.อภินันท 
จันตะนี 
2. ผศ.ดร.สมุาลี ราม
นัฏ 

4 การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ) 

1. รศ.ดร.อภินันท 
จันตะนี 
2. รศ. ดร.กัญญามน 
กาญจนาทวีกูล  

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) 

1. ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒิ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลกัสูตร(ขอ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทย 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 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• 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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