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คํานํา 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จ
เรียบรอยแลว  จึงนําเสนอรายงานน้ีตอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และ
มหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล และผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) รองศาสตราจารย ดร.เดชา พวงดาวเรือง  (ประธานกรรมการ) 

2) ดร.นิพฐิพนธ สนิทเหลือ   (กรรมการ) 
   3) อาจารยนีรนุช เนืองวัง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) อาจารย อดุม สมบูรณผล               (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  , จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 7 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 8 
 - คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 9 
 - ขอมูลสถิติพื้นฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 13 
 - รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร 26 
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2557-2560 27 
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บทสรปุผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดําเนินการ  ณ 
วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ังสิ้น 11 คณะวิชา คณะวิศวกรรมศษสตร ไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับปริญญาโท โดย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.
2553  โดยเปดหลักสูตร สาขาวิชาบริหารงานวิศวกรรม และมีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 
2560 จํานวน 5คน จําแนก ดังน้ี มีวุฒิปริญญาโท 2 คน  วุฒิปริญญาเอก 3 คน ท้ังน้ีคณะมีนิสิตรวมท้ังสิ้นจํานวน 58 คน 
และในปการศึกษา 2560 มีนิสิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 5 คน 

ปณิธาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงสรางบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตรใหเปน
ผูท่ีกอปรดวยความรูความสามารถในทางวิชาชีพคูคุณธรรม  สามารถนําวิชาความรูท่ีไดรับจากการศึกษาไปใชใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวม รูจักคิดและแกไขปญหา อีกท้ังมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในทางวิชาการ เปนผูท่ีถึงพรอมดวย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ โดยมุงม่ันสรางประโยชนใหบังเกิดแกสังคมและประเทศชาติ 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองอยางมีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ดวยอุดมการณแหงความรวมมือยิ่งกวาการแขงขัน 

อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน  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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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง คะแนน 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน SAR CAR 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  ผาน ผาน 
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

≥3.51 47.50/10=4.75 4.75 4.75 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับ การ
ตีพิมพและหรือเผยแพร 

รอยละ 20 
1/5x100=20 
20/40x5=5 

2.50 2.50 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 บัณฑิต 3.63 3.63 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 3 3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3 3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 3 นักศึกษา 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3 4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย ≥3.51 5+0+3.50/3=2.83 2.83 2.83 
ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละ 30 
3/5x100=60 
60/20x5=5 

5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

รอยละ 40 
0/5x100=0 
0/80x5=0 

0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
หลักสูตร 

รอยละ 40 
1.4/5x100=28 
28/40x5=3.50 

3.50 3.50 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของ
อาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย 3.61 3.61 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 3 3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

4 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.75 3.75 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 4 4 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.66 3.66 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. หลักสูตรครบรอบการปรับปรุง ควรเรงดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับตลาดแรงงานและเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปจจุบัน 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เรงดําเนินการติดตามนักศึกษาในการดําเนินการสอบวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ ใหนักศึกษาได
สําเร็จการศึกษาเพราะหลักสูตรจะไมมีการปรับปรุงและการดําเนินการในรอบปตอไป 
องคปะกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดเดน 

-  
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. เน่ืองจากไมมีการรับนักศึกษาในปการศึกษา 2560 ดังน้ันกระบวนการรับกระบวนการสงเสริม การ
พัฒนานักศึกษาและผลที่เกดิข้ึนกับนักศึกษา ซึ่งจากผลการดําเนินงานของปที่ผานมาไดดําเนินการปรับปรุงในเรื่อง
ระบบกลไกการพัฒนาจากเดิมดีข้ึนอยูแลว 
องคปะกอบท่ี 4 อาจารย 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กําหนดแผนพัฒนาอาจารยเพื่อผลักดันใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางเรงดวน 
2. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในแหลงตีพิมพภายนอกมากย่ิงข้ึนรวมทั้งใน

ระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูล 
องคปะกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
จุดเดน  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงสารวิชา ระบบการจัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และตัวบงช้ีตามกรอบ TQF 
ใหมีความสอดคลองกับหลักสตูรทีจ่ะปรบัปรุงในรอบน้ี โดยเนนที่ความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของผูใช
บัณฑิต และเปนไปตามเกณฑพื้นฐานหลักสูตรในปจจุบัน 
องคปะกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
จุดเดน 

1. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการสงงานนิสิต 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. หลักสูตรควรมีการประเมินสิ่งสนับสนุนทกุภาคการศึกษา และจัดทําสิ่งสนับสนุนไดเพียงพอการแบงตัวบงชี้ใน 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2560 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
ระดับหลักสูตร มี 6 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมิน 

1 การกํากบั
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา 

1. รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง 
2. อ.วีรพงษ สุทาวัน 
3. อ.นีรนุช เน่ืองวัง 
4. อ.อุดม สมบูรณผล 

2 บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตร)ี บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอื
ประกอบอาชีพอสิระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,ปเอก) ผลงาน
ของนักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ไดรับ 
การตีพิมพและหรือเผยแพร 

3 นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา 

ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลทีเ่กิดกบันักศึกษา 
4 อาจารย  

(มี 3 ตัวบงช้ี) 
ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลทีเ่กิดกบัอาจารย 

5 หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร    

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2560 

ระหวางวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 
ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ชั้น 6 มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

 

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 ระดับหลักสูตร 
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ขอมูลสถิติพ้ืนฐาน/ผลการประเมินความพึงพอใจ 
หมวดท่ี 2 บัณฑิต 
ขอมูลนิสิต 

ปการศึกษาท่ีรับเขา(ต้ังแตปการศึกษาท่ีเร่ิมใช
หลักสูตร) 

จํานวนนิสิตคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละ 
ปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
2556 34 29 23 22 11 
2557  31 24 24 16 
2558   15 15 18 
2559    13 13 
2560     0 
รวม 34 29 62 61 58 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ปการศึกษา 
จํานวน
รับเขา 

จํานวนสําเร็จการศึกษา 
จํานวนนิสิต

ท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวนนิสิต
ท่ียังไม
สําเร็จ

การศึกษา 

รอยละของ
ผูสําเร็จ

การศึกษา 

รอยละอัตรา
การคงอยู 

(ท่ียังไมสําเร็จ
การศึกษา) 

2557 2558 2559 2560 

2556 34 1 11 4 3 19 15 55.88 44.12 
2557 31 - 10 5 1 16 15 48.39 51.61 
2558 15 - - 1 1 2 13 13.33 86.67 
2559 0 - - - - - 13 100.00 0.00 
2560 0 - - - - - 0 100.00 0.00 
รวม 80 1 21 10 5 37 43 46.25 53.75 
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แบบสรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/ผูประกอบการตอคุณภาพบัณฑิตตาม TQF ท่ีสําเร็จการศึกษา ป
การศึกษา 2559 

ท่ี ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบงชี้ 
ผลรวม

คา
คะแนน 

จํานวนขอ 
ท่ีตอบ 

คาเฉลี่ย 

1 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจาง  
(เฉลี่ยจากเต็ม 5 คะแนน) 

47.50 10 4.75 

  (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 49.00 10 4.90 
  (2) ดานความรู 47.20 10 4.72 
  (3) ดานทักษะทางปญญา 47.00 10 4.70 
  (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 47.00 10 4.70 
  (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

47.20 10 4.72 

  (6) ดานทักษะการปฏิบัติทางวิชาขีพ (ตามที่องคกรวิชาชีพ
กําหนด) 

47.40 10 4.74 

2 จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลกัสูตรทัง้หมด (คน) 10 

3 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตรที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (คน) 

10 

4 
ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเรจ็การศึกษาในหลักสูตร(รอยละ) 
(อยางนอยรอยละ 20) 

100 

 
การเผยแพรผลงานของนิสิตและผูสาํเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ประเภทการตีพิมพ 
คา

นํ้าหนัก 
จํานวน 

รวมถวง
นํ้าหนัก 

1. บทความฉบับสมบรูณที่ตีพมิพในลกัษณะใดลักษณะหน่ึง 0.10 - - 
2. บทความฉบับสมบรูณที่ตีพมิพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.20 5 1.0 

3.1บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสบืเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

0.40 - - 

3.2 บทความฉบับสมบรูณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ระดับชาติไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา
ดวย หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมติัและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.40 - - 

3.3 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 
4.บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการะดับชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลTCI 
กลุมที่ 2 

0.60 - - 
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ประเภทการตีพิมพ 
คา

นํ้าหนัก 
จํานวน 

รวมถวง
นํ้าหนัก 

5.1บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย 
หลักเกณฑการพจิารณาวารสารทางวิชาการสําหรบัการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน
ประกาศใหทราบเปนการทั่วไป 

0.80 - - 

5.2 บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 0.80 - - 
6.1 บทความที่ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

1.00 - - 

6.2 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 
7. งานสรางสรรคทีม่ีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

0.20 - - 

8. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 - - 

9. งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 - - 
10. งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 - - 
11. งานสรางสรรคที่ไดรบัการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาติ 1.00 - - 

ผลรวมถวงนํ้าหนัก 1.0 
จํานวนผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาโททัง้หมดในหลกัสูตร (คน) 5 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรอืเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาโทในหลกัสูตร 

20 

แปลงคาคะแนนที่ไดเทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ไดเทากับ 2.50 
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หมวดท่ี 3 นิสิต 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสรมิและพัฒนานิสิต 
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 
ดานระบบอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการแกนิสิตบัณฑิตศึกษา (IQA 3.2 การควบคุมดูแล
การใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

    1.1 ชองทางและความสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระ 

- 3.80 3.90 3.96 

    1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ มีความรู ความสามารถ ใน
การแนะนําการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

- 3.85 4.00 4.00 

    1.3 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระมีเวลาในการใหคําปรึกษาที่
เพียงพอ 

- 3.30 3.40 3.42 

    1.4 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความสนใจ ติดตามผล
การทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระของนิสิต อยางสมํ่าเสมอ 

- 3.80 3.90 4.12 

    1.5 อาจายที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหความชวยเหลืออ่ืนๆ หรือ
ถายทอดประสบการณดานการวิจัยและงานสรางสรรคแกนิสิต ตลอดจนรับฟงความ
คิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ 

- 3.85 4.00 3.88 

รวมผลการประเมิน - 3.72 3.84 3.88 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 
อัตราการคงอยู 

ปการศึกษาท่ี
รับเขา 

จํานวนนิสิตตนป
การศึกษา 

จํานวนนิสิต 
สิ้นสุดปการศึกษา 

ฃอัตราการคง
อยู (รอยละ) 

จํานวนท่ี
หายไป 

2557 31 24 77.42 7 
2558 15 15 100.00 0 
2559 13 13 100.00 0 
2560 0 0 0.00 0 
รวม 59 52 92.47 7 

 
ความพึงพอใจและผลการจัดขอรองเรียนของนิสิต 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ย 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 
1. มีชองทางในการรองเรียนหลายชองทาง 4.85 4.50 4.77 4.78 
2. ความกระตือรือลนในการจัดการขอรองเรียน 4.71 4.60 4.62 4.71 
3. ความรวดเร็วในการจัดการขอรองเรียน 4.57 4.75 4.86 4.86 
4. คุณภาพในการจัดขอรองเรียน 4.42 4.75 4.85 4.86 
5. วิธีการจัดการขอรองเรียน 4.71 4.70 4.77 4.78 
6. ผลการจัดการขอรองเรียน 4.57 4.50 4.61 4.64 

คาเฉลี่ยแตละดาน 4.63 4.63 4.75 4.77 
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หมวดท่ี 4 อาจารย  
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  
ขอมูลอัตราการคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตร 

ปการศึกษา จํานวนอาจารยท้ังหมดตนปการศึกษา 
จํานวนอาจารย  
 สิ้นปการศึกษา 

อัตราการคงอยู  
(รอยละ) 

2557 5 5 100.00 

2558 5 5 100.00 
2559 5 5 100.00 

2560 5 5 100.00 

 
ความพึงพอใจของอาจารยเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 
2558 2559 2560 

ดานการบริหารหลักสูตร  (IQA 4.3 ความพึงพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตร) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 การกําหนดคุณสมบัติของนิสิต วิธีการคัดเลอืก การพฒันา และสงเสริมใหนิสิตมีความ
พรอม และสําเรจ็การศึกษา 

4.60 4.70 4.70 

1.2 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.80 4.90 4.90 

1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เนนการพัฒนานิสิตใหเรียนรูตาม
โครงสรางหลักสูตร บรูณาการกบัพันธกิจตางๆ สงเสรมิทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
เชน ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทกัษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการ
ทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ 
ฯลฯ  

4.80 4.80 4.80 

1.4 อาจารยประจําหลักสูตรไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ อยางเหมาะสม 4.40 4.50 4.50 

1.5 การเปดรายวิชามีลําดับที่เหมาะสม มีความตอเน่ือง เอือ้ใหนิสิตมพีื้นฐานความรูและ
สามารถตอยอดความรูอยางมีระบบ 

4.80 4.90 4.90 

1.6 ภาระงานที่ไดรับมอบหมายมสีัดสวนที่เหมาะสมกบัจํานวนนิสิตที่รบัในหลักสูตร 4.20 4.30 4.40 

1.7 การวางแผนระยะยาวดานอัตรากําลังอาจารยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 4.80 4.90 4.90 

1.8 อาจารยประจําหลักสูตรมสีวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานของหลกัสูตร 

4.80 4.80 4.80 

1.9 การประเมินการสอนของอาจารย และนําผลมาใชในการสงเสริมพัฒนาความสามารถ
ดานการสอนของอาจารย 

4.60 4.70 4.80 

1.10 อาจารยไดรับการสงเสริมใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการและศึกษาตอ 4.80 4.90 4.90 

1.11 อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรอืคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 5.00 5.00 5.00 

1.12 บรรยาศการทํางานของหลักสูตรทีส่งเสริมความผูกพันระหวางบุคลากรสราง
วัฒนธรรมการอยูรวมกัน 

4.80 4.80 4.70 

1.13 การสนับสนุนงบประมาณวัสดุ อปุกรณ สําหรบัการปฏิบัติงานของหลักสูตร 3.80 3.90 4.20 

1.14 กระบวนการติดตาม กํากบัผลการดําเนินงานของหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒกิารศึกษา 4.80 4.80 4.70 

รวมผลการประเมิน 4.64 4.71 4.73 
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หมวดท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
เปนไป 

ตามเกณฑ 
ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

1) อาจารยประจําหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

1. การกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรจัดประชุมเพื่อการวางแผน 
ติดตามและทบทวนหลักสูตรรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร (จํานวน 6 ครั้ง) ปรากฏหลักฐานดังรายการประชุม 6 ครั้ง  
แบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.2 สรุปจํานวนผูเขาประชุม 

รายชื่ออาจารยประจาํ
หลักสูตร 

คร้ังที่/วันที่
ประชุม 

จํานวน
ผูเขารวม
ประชุม 

รอยละ 

1. ดร.อภิชาติ สระมูล   

2. ดร.สหพล ทิมพงษ 

3. ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงคฤทธิ ์

4. อาจารย กิตติศักดิ์ ฤาแรง    
5. อาจารย ณัฐกฤษ นอยกอน   

1(29 มค.60) 5 คน 100 
2(1 กค.60) 5 คน 100 
3(2 ธค.60) 5 คน 100 
4(6 มค.61) 5 คน 100 
5(12 พค.61) 5 คน 100 
6(2 มิย.61) 5 คน 100 
   
   

เฉลี่ยรอยละ 100 

2. สรุปสาระสําคัญของการประชุมเพื่อการวางแผน 
รายละเอียดตามเอกสารแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 1.1 , 1.2 และ1.3   
 

√  

2) มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
หรือ  มาตรฐานคุณ วุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

หลักสูตรที่เปดสอนเปน      
        หลักสูตรใหม 
         หลักสูตรปรับปรุง 
      - เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา2555โดยผานการรับรอง/รับทราบตาม
เกณฑ TQF 
      - ห ลักสู ต รป รับ ป รุ งพ .ศ … ….. (มคอ .2 ) คณ ะ กรรมการสภ า
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ …../25…. และ
ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบ
และการใหความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันที่  ….เดือน………………ป พ.ศ. 
25…… 

√  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
แ ละ รายละ เอี ย ด ขอ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

มีรายวิชาที่เปดสอนตามแผนการสอนที่กําหนดในมคอ.2 จํานวน  6 วิชา มี
รายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 6 วิชา 
2. หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
2.1 ในสังกัดคณะ 6 วิชา  
2.2 นอกสังกัดคณะ 0 วิชา   
ตามหลักฐานการการสงมคอ.3 ตามแบบฟอรมตัวบงช้ีขอ 3.1  

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

4) จัด ทํ าร าย งานผลก าร
ดําเนินการของรายวิชา 
แ ล ะ ร าย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ก า ร ข อ ง
ประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 
วั น  ห ลั ง ส้ิ น สุ ด ภ า ค
การศึกษาที่ เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาทุกรายวิชาที่เปดสอนและ
จัดทํามคอ.5 - 6 
จํานวน 6 วิชามีรายละเอียดดังน้ี 
1.  หลักสูตรจัดการเรียนการสอนเอง 6 วิชา 
2.  หลักสูตรไมไดจัดการเรียน การสอนเอง แบงเปน 
 2.1 ในสังกัดคณะ 6 วิชา  
 2.2 นอกสังกัดคณะ 0 วิชา   
 สงภายในระยะเวลาที่กําหนด 
หลักฐาน 
 - แสดงตารางรายงานผลรายละเอียดของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดทุกช้ันป 
และหลักฐาน มคอ.5  
 - รายงานการประชุม กรรมการบริหารหลักสูตร ในการพิจารณา มคอ. 5 

√  

5) จัด ทํ าร าย งานผลก าร
ดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
6 0 วั น  ห ลั ง ส้ิ น สุ ด ป
การศึกษา 

หลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
ปการศึกษา 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารงานวิศวกรรม มีการจัดทํามคอ.7  สงภายในระยะเวลาที่กําหนด โดย
มีขอมูลเพื่อการนําเสนอในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษาถัดไป 

√  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต า ม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่
เ ป ด ส อ น ใน แ ต ล ะ ป
การศึกษา 

1. ไดจัดใหมีการทวนสอบตามหลักเกณฑที่กําหนดในคูมือการทวนสอบของ
มหาวิทยาลัย เพื่อยืนยันวานิสิตและผู สําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู 
(learning outcomes) ตามที่กําหนดไวใน มคอ.2  โดยมีรายช่ือวิชาที่มีการ
ทวนสอบและกระบวนการทวนสอบตามที่กําหนดใน มคอ.3 จํานวนทั้งส้ิน 2 
วิชา จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมดตลอดปการศึกษา 2560 จํานวน 6 วิชา คิด
เปนรอยละ 30 (อยางนอยรอยละ 25) 
2. มีการจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู(ตามแบบฟอรม 5.4.6) 
 

√  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่ รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว  

1. ปการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการจัดทําแผนการปรับปรุงผลการเรียนรู 
วิธีการสอนและวิธีการประเมิน รายวิชาที่ มี การปรับปรุงC-Mapping 
(Curriculum Mapping)ตามขอเสนอแนะใน มคอ.7 ในปการศึกษา 2559 
2. มีขอมูลแผนการดําเนินการกําหนดใน มคอ.3 และมีการรายงานผลการ
ดาํเนินการตามแผนใน มคอ.5 และ มคอ.6 

√  

8) อาจารย ใหม (ถามี) ทุก
คน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน 

N/A N/A N/A 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  ปการศึกษา 2560 20 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

9) อาจารยประจําหลักสูตร
ทุกคนไดรับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ  อยางนอยปละ
หน่ึงครั้ง 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาอาจารยสอนจํานวนอาจารยประจํา 
ที่ไดรับการพัฒนา 5 คน 
2. มีขอมูลรายช่ืออาจารยและขอมูลการพัฒนาในการนําความรูไปใชในการ

เรียนการสอน 
3. การประเมินผลและติดตามผลการดําเนินงาน 

ที ่ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือโครงการ หรือ

หัวขอ 
ที่รบัการพัฒนา 

วัน/เดือน/ป จัดโดย 

หัวขอที่
นําไปใชใน 

การเรยีนการ
สอน 

1 ดร.อภิชาติ 
สระมูล 

การประชมุวิชาการ
และนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 11 ท่ีจัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

3-4 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย ท่ีจัด
ขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

2 มิย.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครงการอบรมกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
การศกึษา: การจัดการ
เรยีนการสอนท่ีมุงเนน
มาตรฐานผลลัพธ
มาตรฐานผลการเรยีนรู 

27 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครงการอบรมกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
อุดมศึกษา: การจัดการ
เรยีนการสอนท่ีมุงเนน
มาตรฐานผลลัพธ
มาตรฐานผลการเรยีนรู 
(Learning Outcome) 
ประจําปการศึกษา 
2560  

30 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครงการประชมุเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
ความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ  

29 มิย.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

2 ดร.สหพล ทิม
พงษ 

การประชมุวิชาการ
และนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 11 ท่ีจัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

3-4 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย ท่ีจัด
ขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

2 มิย.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครงการอบรมกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
การศกึษา: การจัดการ
เรยีนการสอนท่ีมุงเนน
มาตรฐานผลลัพธ
มาตรฐานผลการเรยีนรู 

27 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครงการอบรมกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ

30 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

อุดมศึกษา: การจัดการ
เรยีนการสอนท่ีมุงเนน
มาตรฐานผลลัพธ
มาตรฐานผลการเรยีนรู 
(Learning Outcome) 
ประจําปการศึกษา 
2560  

เทิรน การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครงการประชมุเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
ความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ  

29 มิย.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

3 ดร.ธีระวุฒิ เจือ
ณรงคฤทธ์ิ 

การประชมุวิชาการ
และนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 11 ท่ีจัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

3-4 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย ท่ีจัด
ขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

2 มิย.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครงการอบรมกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
การศกึษา: การจัดการ
เรยีนการสอนท่ีมุงเนน
มาตรฐานผลลัพธ
มาตรฐานผลการเรยีนรู 

27 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครงการอบรมกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
อุดมศึกษา: การจัดการ
เรยีนการสอนท่ีมุงเนน
มาตรฐานผลลัพธ
มาตรฐานผลการเรยีนรู 
(Learning Outcome) 
ประจําปการศึกษา 
2560  

30 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครงการประชมุเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
ความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ  

29 มิย.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

4 อาจารย กิตติ
ศักด์ิ ฤาแรง    

การประชมุวิชาการ
และนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 11 ท่ีจัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

3-4 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย ท่ีจัด
ขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

2 มิย.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครงการอบรมกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
การศกึษา: การจัดการ
เรยีนการสอนท่ีมุงเนน
มาตรฐานผลลัพธ
มาตรฐานผลการเรยีนรู 

27 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

  โครงการอบรมกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
อุดมศึกษา: การจัดการ
เรยีนการสอนท่ีมุงเนน
มาตรฐานผลลัพธ
มาตรฐานผลการเรยีนรู 
(Learning Outcome) 
ประจําปการศึกษา 
2560  

30 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครงการประชมุเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
ความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ  

29 มิย.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

5 อ.นัฐกฤษ  
นอยกอน 

การประชมุวิชาการ
และนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งท่ี 11 ท่ีจัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

3-4 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย ท่ีจัด
ขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน  

2 มิย.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครงการอบรมกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
การศกึษา: การจัดการ
เรยีนการสอนท่ีมุงเนน
มาตรฐานผลลัพธ
มาตรฐานผลการเรยีนรู 

27 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครงการอบรมกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
อุดมศึกษา: การจัดการ
เรยีนการสอนท่ีมุงเนน
มาตรฐานผลลัพธ
มาตรฐานผลการเรยีนรู 
(Learning Outcome) 
ประจําปการศึกษา 
2560  

30 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครงการประชมุเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
ความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณากําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ  

29 มิย.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

 สรุปผล จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับการพัฒนา 
5 คน 

 จํานวน
อาจารย
ประจํารวม 5
คน 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

1. มีการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนดานวิชาการ  
(ถามีบุคลากรในความรับผิดชอบของหลักสูตร)จํานวนบุคลากร 
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่ไดรับการพัฒนา 1 คน 
คิดเปนรอยละ 100 (ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป) 
2. มีรายช่ือบุคลากรและขอมูลการพัฒนาหัวขอที่นําไปใชสนับสนุน 
การเรียนการสอน 
3.  มีการประเมินผลและติดตามผล 

ที ่ ช่ือ – นามสกลุ 
ช่ือโครงการ หรือหัวขอ 

ที่รบัการพัฒนา 
วัน/เดือน/

ป 
จัดโดย 

หัวขอที่
นําไปใชใน 

การเรยีนการ
สอน 

1 นายภูวนัย 
เพชรไปร 

โครงการอบรมกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิ
อุดมศึกษา: การจัดการ
เรยีนการสอนท่ีมุงเนน
มาตรฐานผลลัพธมาตรฐาน
ผลการเรียนรู (Learning 
Outcome) ประจําป
การศกึษา 2560  

30 มีค.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

  โครงการประชมุเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสงเสริม
ความเขาใจเก่ียวกับ
หลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณากําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ  

29 มิย.61 มหาวิทย
าลัยเวส
เทิรน 

การเก็บขอมลู
ภาคสนามใน
การทํา
วิทยานิพนธ 

สรุปผล 
จํานวนบุคลากรสนบัสนนุท่ีไดรับการพัฒนา 

1 คน 
จํานวนบุคลากรสนบัสนนุ

ประจํารวม 1 คน 
 

√  

11) ระดับความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ป สุ ด ท า ย /
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉ ล่ีย ไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตช้ันปสุดทาย ทั้งส้ินจํานวน13 คน มี
ผูตอบแบบประเมินจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ100 ไดคะแนนความพึง
พอใจตอหลักสูตร มีคะแนนความพึงพอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 3.79 เม่ือแยก
เปนรายดานไดดังน้ี 

ที ่
ความพึงพอใจมาตรฐานผล

การเรียนรูตาม TQF 

ผลสํารวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จํานวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 48.5 13 3.73 ดี 
2 ดานความรู 50.3 13 3.87 ดี 
3 ดานทักษะทางปญญา 47.5 13 3.65 ดี 
4 ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

50.4 13 3.88 ดี 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

49.25 13 3.79 ดี 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 49.83 13 3.83 ดี 
รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต 295.82 13 3.79 ดี 

 

√  
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน
(Key Performance 

Indicators) 
ผลการดําเนินงาน 

เปนไป 
ตามเกณฑ 

ไมเปนไป
ตามเกณฑ 

12) ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการประเมินความพึ งพอใจของผู ใชบัณฑิตที่ มีตอบัณฑิตใหม (ป
การศึกษา 2559) ทั้งส้ินจํานวน 7 คน มีผูตอบแบบประเมินจํานวน7 คน 
คิดเปนรอยละ 100 ไดคะแนนความพึงพอใจตอหลักสูตร มีคะแนนความพึง
พอใจ เฉล่ียรวม เทากับ 4.75 เม่ือแยกเปนรายดานไดดังน้ี 

ที ่
ความพึงพอใจมาตรฐานผล

การเรียนรูตาม TQF 

ผลสํารวจ 
คาเฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลรวม
คะแนน 

จํานวนผู
ประเมิน 

1 ดานคุณธรรมจริยธรรม 49.00 10 4.90 ดีมาก 
2 ดานความรู 47.20 10 4.72 ดีมาก 
3 ดานทักษะทางปญญา 47.00 10 4.70 ดีมาก 
4 ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

47.00 10 4.70 ดีมาก 

5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

47.20 10 4.72 ดีมาก 

6 ดานทักษะการปฏิบัติวิชาชีพ 47.40 10 4.74 ดีมาก 
รวมผลประเมินคุณภาพบณัฑิต 47.50 10 4.75 ดีมาก 

 

√  

รวมตัวบงช้ีในปนี ้ มีจํานวน 11 ตัวบงช้ี   
จํานวนตัวบงช้ีที่ดําเนนิการ
ผานเฉพาะตัวบงช้ีที่ 1-5 

มีจํานวน 5 ตัวบงช้ี   

รอยละของตัวบงช้ีที่ 1-5 รอยละ 100   
จํานวนตัวบงช้ีในปนีท้ี่

ดําเนินการผาน 
มีการดําเนินการผานจํานวน 11 ตัวบงช้ี   

รอยละของตัวบงช้ีทั้งหมดในป
นี้ (มีตัวบงช้ีจํานวน 11 ตัว

บงช้ี) 
รอยละ 100   
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หมวดท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินปการศึกษา 

2558 2559 2560 
ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (IQA 6.1) คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

1.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ มีเครื่องมอื อุปกรณ มีความพรอมตอการจัดการศึกษา 3.50 3.69 3.69 

1.2 ทรัพยากรที่เอือ้ตอการเรียนรู เชน อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ หองสมุด ตํารา/
หนังสือ แหลงเรียนรู ฐานขอมลู มีความเหมาะสมและพอเพยีงตอการจัดการศึกษา 

3.50 3.58 3.62 

1.3 หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่ใหขอมลูที่เปนประโยชน มีขอมูลตามที่ตองการ และมีการ
ปรับปรงุใหทันสมัย 

3.60 3.62 3.69 

1.4 มกีารดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรพัยากรทีเ่อือ้ตอการเรยีนรูใหมปีระสิทธิภาพอยูตลอดเวลา 3.75 3.81 3.85 

1.5 เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกบัยุคปจจบุัน 3.45 3.62 3.62 

1.6 มีการบริการสัญญาณเช่ือมตออินเตอรเน็ตแบบมีสายหรือไรสายอยางมีประสิทธิภาพ 3.55 3.62 3.69 

1.7 การจัดพื้นที่/สถานที่สําหรบันิสิต และอาจารย ไดพบปะแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทํางานรวมกัน 3.70 3.77 3.77 

1.8 การบรกิารดานสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบนํ้า ไฟฟา และการกําจัดขยะใหกับนิสิต 3.50 3.62 3.69 

1.9 มีระบบรักษาความปลอดภัยที่มปีระสทิธิภาพ 3.6 3.62 3.77 

1.10 มีการจัดสรรงบประมาณและหองวิจัย (ซึง่ไมใชหองเรยีน) ใหนิสิตเพื่อทําวิจัย  3.55 3.69 3.77 

รวมผลการประเมิน 3.57 3.66 3.72 
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รายช่ืออาจารยประจําหลกัสูตร 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2557 

1. ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงคฤทธ์ิ 
2. อ.ณัฐกฤษ นอยกอน 
3. อ.กิตติศักด์ิ ฤาแรง 
4. ดร.สหพล ทมิพงษ 
5. ดร.อภิชาติ สระมลู 

 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2558 

1. ดร.ธีระวุฒิ เจือณรงคฤทธ์ิ 
2. อ.ณัฐกฤษ นอยกอน 
3. อ.กิตติศักด์ิ ฤาแรง 
4. ดร.สหพล ทมิพงษ 
5. ดร.อภิชาติ สระมลู 

 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2559 

1. ดร.อภิชาติ สระมลู   
2. ดร.สหพล ทมิพงษ 
3. ดร.ธีรวุฒิ เจอืณรงคฤทธ์ิ 
4. อ.กิตติศักด์ิ ฤาแรง    
5. อ.ณัฐกฤษ นอยกอน   

 
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรประจําปการศึกษา 2560 

1. ดร.อภิชาติ สระมลู   
2. ดร.สหพล ทมิพงษ 
3. ดร.ธีรวุฒิ เจอืณรงคฤทธ์ิ 
4. อ.กิตติศักด์ิ ฤาแรง    
5. อ.ณัฐกฤษ นอยกอน 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2557-2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มี 6 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 
ผลการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา  
2557 

ปการศึกษา  
2558 

ปการศึกษา  
2559 

ปการศึกษา  
2560 

1. การกํากับ
มาตรฐาน  
(มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

ผาน ผาน ผาน ผาน 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  
2. บัณฑิต  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตราฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 4.71 4.75 4.75 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป(ปริญญาโท,
ปเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือเผยแพร 

 2.50 2.50 2.50 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 2 บัณฑิต  3.61 3.63 3.63 
3. นักศึกษา  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การรับนักศึกษา  3 3 3 
ตังบงช้ีที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  4 4 4 
ตัวบงช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  3 3 3 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 3 นักศึกษา  3.33 3.33 3.33 
4. อาจารย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  3 4 4 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 คณุภาพอาจารย  
5+0+5/3 
=3.33 

5+0+5/3 
=3.33 

5+0+3.50/3 
=2.83 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 5 5 5 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่
ดาํรงตําแหนงทางวิชาการ 

 0 0 0 

ตัวบงช้ีที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  5 5 3.50 
ตัวบงชี้ที่ 4.2.4 (ปริญญาเอก) จํานวนบทความของอาจารย
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาตติอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

    

ตัวบงช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย  4 4 4 
รวมคะแนนองคประกอบที่ 4 อาจารย  3.45 3.77 3.61 
5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน  
(มี 4 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  4 4 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน    

 3 3 3 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 การประเมินผูเรียน  3 3 3 
ตัวบงช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 5 5 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  3.75 3.75 3.50 
6. ส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู (มี 1 ตัวบงช้ี) 

ตัวบงชืที่ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  3 4 4 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู  3 4 4 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 3.32 3.50 3.66 3.54 

 


