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คํานํา 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ได ดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกําหนดจุดมุงหมายและ
หลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมนิคุณภาพภายในเสร็จเรยีบรอยแลว จึงนําเสนอรายงานน้ีตอ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดําเนินงานเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.อภินันท จันตะนี  (ประธานกรรมการ) 

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมุาลี รามนัฏ  (กรรมการ) 
   3) รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกลู (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ      (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  , จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 8 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
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บทสรปุผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดําเนินการ ณ วิทยาเขตวัชรพลมหาวิทยาลยัเวส
เทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการท่ีเปดสอนหลักสูตร
ระดบัปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตัง้แตปพ.ศ. 2541 ถงึปจจุบัน มีคณะตางๆรวมท้ังสิ้น 11 คณะ
วิชา บัณฑิตวิทยาลยั ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ.2551 , เปดสอน
ระดับปริญญาเอก หลักสตูรปรัชญาดษุฎบีัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไดรับการรับรองจากสาํนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2552 และในป พ.ศ.2559 เปดทําการสอน หลักสูตรการ
เรียนและการสอน ระดับปริญญาโทและเอก โดยคณะฯ เปดสอน จํานวน 6 หลักสตูร ไดแก 1) หลักสูตรศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา
(ระบบการศึกษาทางไกล) 3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 4) หลกัสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 5) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการเรียนการสอน(ระบบการศึกษาทางไกล) 6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน และมีจํานวนอาจารยประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 23 คน จําแนก ดงัน้ี วุฒิปริญญาเอก 10 คน 
วุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 7 คน วุฒปิริญญาโทและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 2 คน และ
วุฒิปริญญาเอกและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 4 คน ท้ังน้ีคณะมีนิสิตปริญญาโทจําวน 391 คน ปริญญาเอกจํานวน 
105 คน รวมมีนิสติท้ังสิ้นจํานวน 496 คน และมีนิสิตสาํเร็จการศึกษาปริญญาโทจํานวน 325 คนปริญญาเอก 18 จํานวน 
รวมมีนิสิตสําเร็จการศึกษาท้ังสิ้นจํานวน 343 คน 

ปณิธาน บัณฑิตวิทยาลยัมีความมุงม่ันในการท่ีจะผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีความเปนเลศิทางวิชาการ เนน
งานวิจัย สงเสริมคณุธรรม และความเปนผูนํา โดยสรางคลงัแหงขุมปญญาท่ีจะพัฒนาบุคคลใหเปนมหาบัณฑิตท่ีเปน
ปญญาชน มีวิสยัทัศนท่ีกวางไกล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาตน สังคม ประเทศชาต ิและมนุษยชาติในท่ีสดุ ดวยอุดมการณแหง
ความรวมมือยิง่กวาการแขงขัน 

วิสัยทัศน บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรียนรูท่ีชัดเจนและสงเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
สนองตอบความตองการดานวิชาการแกสงัคม สรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกล
กาวล้ํานํายคุควบคูคุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual - เปน
ปญญาชน, Development – พัฒนาตนด,ี Work ability – ปฎบิัติงานมีทักษะ, 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 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(คาเฉล่ีย) 

≥3.51 3.27+3.55+3.56+3.32+3.32+3.39/6 
=3.40 

3.40 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(รอยละ) อ.ประจําคณะ 23 คน  มีวุฒิป.เอก 
21 คน คิดเปนรอยละ (21/23x100=91.30) 
คดิเปนคะแนน (91.30/40x5=5 คะแนน) 

รอยละ 
30 

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

5 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (รอยละ) อ.ประจําคณะ 23 คน มี
ตาํแหนงวิชาการ 13 คน แบงเปน (ผศ. 7 คน, 
รศ. 6 คน) คิดเปนรอยละ (13/23x100=
56.52) คดิเปนคะแนน (56.52/60x5=4.71
คะแนน) 

รอยละ 
60 

13/23x100=56.52 
56.52/60x5=4.71 

4.71 

1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (รอยละ) มีนิสิตเรียน 496 คน 
คา SCH(โท)=1926 SCH(เอก)=780 และ
FTES= 9.23 คะแนที่ไดจากการคํานวนรอยละ
ตามสูตร –69.25 

1:6.00 -69.25 5 

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

รวมคะแนนองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.53 
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= 483,000 บาท  
ภายนอก= 250,000 บาท 
รวมทั้งส้ิน = 733,000  บาท 
 (รวม 733,000   บาท/23=31,869.57) 

50,000 31,869.57 5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย (รอยละ) (งานวิจัย 73 เรื่องแบงเปน 
0.2=64, 0.60=1,0.80=8,) ผลรวมถวง
นํ้าหนัก= 19.8 

รอยละ 
30 

19.8/23x100=86.08 
86.08/30x5=5 

5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 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)ไดขอ1,2,3,4,5,6,7 

7 ขอ 7 ขอ 5 
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การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

(องคประกอบ) 
ตัวบงช้ี 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนน 

5. การบริหารจัดการ  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

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

7 ขอ 6 ขอ 4 

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

6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.75 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.74 

 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน  

1. คณาจารยไดรับทุนสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ผลงานทางวิชาการควรมีการตีพิมพเผยแพรในเวทีที่หลากหลาย และมีการตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล
วารสารวิชาการในระดับที่สูงข้ึนในระดับ TCI วารสารกลุม 1 และกลุม 2  และระดับนานาชาติ ISI (Impact 
Factor, 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการบริหารความเสี่ยง วิเคราะหระบบปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก ปจจัยที่ควบคุมไมไดที่
สงผลการดําเนินงาน และทําใหความเสี่ยงลดลง 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2560 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

วันท่ี 30 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.อภินันท จัน
ตะนี 
2. รศ. ดร.กัญญามน 
กาญจนาทวีกูล 

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.อภินันท จัน
ตะนี 
2. ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จํานวนบาทตอคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (รอยละ) 

3 
3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) 

1. รศ.ดร.อภินันท 
จันตะนี 
2. ผศ.ดร.สุมาลี 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 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) 

1. ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ขอ) 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2560 

ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม 2561 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทย ชั้น 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. 

• 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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