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คำนำ 
 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้กำหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเป็นกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของสถาบันให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ได้เข้าตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงนำเสนอรายงานนี้ต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบข้อมูล 
และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ข้อมูลทั่วไป 
 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ ณ วิทยาเขต
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ถึง
ปัจจุบ ัน มีคณะต่างๆ รวมทั ้งส ิ ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได ้ร ับอนุมัต ิจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหมด 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แต่ทางคณะบริหารธุรกิจ ได้เปิด
ดำเนินการเรียนการสอนเพียง 5 สาขาวิชา โดยแบ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีในปี 2549 คณะ
บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ได้ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ มีจำนวนหน่วยกิตเท่ากับ 138 หน่วยกิต โดย
กำหนดให้รับนิสิตเข้าศึกษาปีการศึกษาละ 100 คนดังต่อไปน้ี 

1. สาขาวิชาการตลาด 
2. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
ในปีการศึกษา 2550 ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรดังต่อไปน้ี 
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้พิจารณา 

รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเม่ือวันที่ 29 กันยายน 2551 อ้างถึงเอกสารที่ ศธ 0506(4) / 14511 
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2551 

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) สำนักงานคณะกรรกมการการ
อุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตร์บัณฑิตเม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2552 
อ้างถึงเอกสารที่ 0506(2) / 119 ลงวันที่ 7 มกราคม 2553 

ในปีการศึกษา 2552 ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีการอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบและการให้ความเห็นชอบ  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2553 อ้างถึงเอกสารที่ ศธ 0506(4) / 4096 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 

คณะบริหารธุรกิจได้ม ีการปรับชื ่อคณะด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยให้ปรับโครงสร้างของ
มหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะรัฐศาสตร์รวมกันและได้ปรับชื่อคณะเป็น” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7 /2551 วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยต้องรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

ในปีการศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรดังต่อไปน้ี 
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต 

ในปีการศึกษา 2551-ปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรดังต่อไปน้ี 
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
2. ลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ 
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
โดยมีจำนวนอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 129 คน  จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 76 คน วุฒิ

ปริญญาเอก 53 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 10 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 7 คน  ทั้งนี้คณะมีนิสิตปริญญาตรีจำนวน 
1,849 คน นิสิตปริญญาโทจำนวน 434 คน นิสิตปริญญาเอกจำนวน 166 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,449 คน และมีนิสิต
ปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาจำนวน 246 คน มีนิสิตปริญญาโทสำเร็จการศึกษาจำนวน 133 คน มีนิสิตปริญญาเอกสำเร็จ
การศึกษาจำนวน 50 คน รวมมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 429 คน 

ปณิธาน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งมั่น ให้การศึกษาและพัฒนานิสิต เพี่อให้เป็นบัณฑติที่มี
ความสามารถและคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นบัณฑิต
ที่ดีและสามารถรับใช้สังคมได้ทุก ๆ ด้าน 

วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ชัดเจนและส่งเสริมการศึกษาทีมี่คุณภาพ สนองตอบความ
ต้องการด้านวิชาการแก่สังคม สร้างบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกว้างไกลก้าวล้ำนำยุค
ควบคู่คุณธรรมร่วมพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร ์น IDWTU (Identity of Western University) คือ Intellectual -เป็น
ปัญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
ร่วมมือ สามัคคี” 
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เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –
ร่วมมือกันสร้างสรรค์, Wisdom - ชั้นนำทางปัญญา, Technology-พัฒนาด้วยเทคโนโลย ีและUniversality –ผลิตบัณฑิต
ดีสู่ระดับสากล/มีความรู้กว้างขวาง 
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คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบ่งชี้) 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย) ≥3.51 

4.00+4.02+3.95+4.09+4.00+3.96+3.86+ 
3.90+4.06+3.87+3.72+3.83+3.67/13 

=3.92 
3.92 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ) 
อ.ประจำคณะ 129 คน  มีวุฒิป.เอก 53 คน 

ร้อยละ 
30 

53/129x100=41.08 
41.08/40x5=5 

5.00 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
(ร้อยละ) 
อ.ประจำคณะ 129 คน มีตำแหน่งวิชาการ 18 คน 
แบ่งเป็น (ผศ. 11 คน, รศ. 7 คน) 

ร้อยละ 
60 

18/129x100=13.95 
13.95/60x5=1.16 

1.16 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์
ประจำ (ร้อยละ)  

1:6.00 1:8.28 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 5 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 5 
รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.17 

2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ (ข้อ)  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวนบาท
ต่อคน) ภายใน=  3,308,000  บาท ภายนอก= 0 บาท 
รวมทั้งสิ้น =  3,308,000  บาท 

25,000 
3,308,000/129 

=25,643.41 
5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
(ร้อยละ) (งานวิจัย 85 เรื่องแบ่งเป็น 0.2=50, 0.60=13, 
0.80=20, 1.0=2) ผลรวมถ่วงน้ำหนัก= 35.8 

ร้อยละ 
30 

35.8/129x100=27.75 
27.75/20x5=5 

5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5 
3. การบริการ
วิชาการ 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ)  
6 ข้อ 6 ข้อ 5 

4. การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(ข้อ)ได้ข้อ1,2,3,4,5,6  ไม่ได้ข้อ7  

7 ข้อ 6 ข้อ 5 

5. การบริหาร
จัดการ  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) 
ไม่ได้ข้อ 2 5 

7 ข้อ 5 ข้อ 4 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ข้อ)  6 ข้อ 6 ข้อ 5 

รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 4.54 
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คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์  ปีการศึกษา 2564 
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น  

1. การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับดี  (3.92) 
2. คณาจารย์มีศักยภาพสูงมีสัดส่วนคุณวุฒิปริญญาเอกสูง  (5.19) 
3. คณะมีโครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ครอบคลุมคุณลักษณะ และด้านทักษะต่าง ๆ  ที่จำเป็นใน

ศตวรรษที่ 21  
4. การจัดการเรียนการสอนและให้ความรู้ด้านต่างๆของคณะมีรูปแบบหลากหลายและมีความเหมาะสม

กับบริบทสถานการณ์ปัจจุบันเช่นรูปแบบ Online, Onsite 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและมีจำนวนมาก ทั้งเครือข่ายศิษย์เก่า  
2. ควรมีการกำกับติดตามคณาจารย์ให้มีความพร้อมด้านผลงานก้าวเข้าสู่กระบวนการขอตำแหน่งทาง

วิชาการ  
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาศรัฐและเอกซน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนิสิต รวมถึงเป็นสถานที่
ฝึกงานเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาด้วย ทำให้ได้บัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งวิชาการและการปฏิบัติ 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น  

1. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และส่งผลให้คณาจารย์ได้
ยื่น]ลิขสิทธ์ิจำนวน 5 ช้ินงาน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะวิชาควรสนับสนุน และหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกให้กับคณาอาจารย์ประจำเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งเชิงวิชาการ ให้กับคณะวิชา 
     2. คณะวิชาควรส่งเสริมให้อาจารย์ทกุคนให้ตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสารระดับชาติ TCI 1 ,TCI 2  และระดบั
นานาชาติเพิ่มข้ึน เพื่อผลักดันความสำเร็จในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะวิชาควรเสนอขอทุนวิจัยในการร่วมกันทำงานวิจัยกับองค์กร หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ หรือสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดเด่น  

1. คณะวิชามีโครงการบริการวิชาการที่ทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ทำให้สามารถติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เข้าบริการวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการเพื่อการเพิ่มจำนวนนักศึกษา โดยวิเคราะห์ Customer 
insight เพื่อให้การบริการวิชาการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่หลักสูตรและคณะวิชา 

2. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอกในการบริการวิชาการ ด้านการให้ความรู้แก่
ชุมชน และสังคม เพิ่มมากขึ้น 

3. ควรมีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่เปน็รูปแบบเชิงพาณิชย์ เพื่อหารายได้
ให้กับคณะวิชา/สถาบัน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขยายกิจกรรมการบริการวิชาการไปสู่ภาคธุรกจิเพิม่ขึ้น และสง่เสรมิให้นสิิตได้ใช้องค์ความรู้ที่ได้จาก
การเรียนมาใช้ในการแก้ไขปญัหาให้องค์กร หรือชุมขนอย่างเป็นรปูธรรม 

2. นำผลการบริการวิชาการแกส่งัคมมาเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ของคณะ 

3. จัดทำหลักสูตรระยะสั้น /สัมมนาวิชาการ โดยใช้ศักยภาพและความเช่ียวชาญของคณาจารย์ และนิสิต
ในคณะวิชาให้เกิดประโยชนส์ูงสุด (ปริญญาเอก) 
 
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น  

1. มีเครือข่ายความร่วมมือเชิงพื้นที่ ที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้คณะมีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่หลากหลาย โดยดึงทุกภาคส่วนของ
คณะวิชา (ตรี โท เอก) มามีส่วนรวม โดยพิจารณาให้ตอบโจทย์ การบูรณาการกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
การวิจัย และการเรียนการสอน ให้ครอบคลุมทุกด้านเพิ่มมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 

1. ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมให้
เกิด impact มากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น  

1. คณะวิชามีการจัดลำดับความเสี่ยงตามความสำคัญของความเสี่ยง และมีการนำความเสี่ยงที่ตัองบริหาร
ความเสี่ยงอย่างเร่งด่วนจนทำให้ความเสี่ยงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะฯ ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินให้ครอบคลมุทุกด้าน เช่น การจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนานักศึกษา จุดคุ้มทุน และโอกาสทางการแข่งขัน  

2. คณะฯ ควรมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหาร และแผนพัฒนา บุคลากรสาย
วิชาการและสาย สนบัสนุนให้เห็นผลอย่างเป็นรปูธรรม 

3. คณะฯ ควรจัดทำแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT ให้เช่ือมโยงกบัวิสัยทัศน์ของคณะ และ
สอดคล้องสถาบันและพฒันาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินแผนปฏิบัติกประจำปีตามกรอบระยะเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผูบ้รหิารพิจารณาอนุมัติ 

4. คณะฯควรมีการจัดการความรู้โดยมีการค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดีให้ครอบคลุมทั้งการผลิตบัณฑิตเรียนการ
สอน และการวิจัยพร้อมทั้งมกีารทำเป็นระบบโดยมีการเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และมผีู้นำไปใช้งาน
ได้จริง  
ข้อเสนอแนะ 

1. คณะฯ ควรการกำกับติดตามจัดการความรูโ้ดยมีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในตัวบุคคลพร้อมทัง้การ
จัดทำเป็นคู่มือ และมีการนำไปใช้จนเห็นผลเป็นรปูธรรม 

2. คณะฯ ควรมีการจัดทำแผนพัฒนาประกันคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อยกระดับคุณภาพของ
หลักสูตรสง่ผลให้ภาพรวมของหลักสูตรมีคะแนนผลรวมในระดับคะแนนที่สงูข้ึน 
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2564 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น   
ระดับคณะ มี 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 

องค์ 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ ผู้ประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย) 

1.ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 
2. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ร้อยละ) 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ร้อยละ) 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ (ร้อยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี (ข้อ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ) 1.ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 
2. ดร.วัลลภา ศรีทอง
พิมพ์ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (จำนวนบาทต่อคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ร้อยละ) 

3 
3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) 

1.ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 
2. ดร.วัลลภา ศรีทอง
พิมพ์ 

4 การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บ่งชี้) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ข้อ) 

1. ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 
2. ดร.จุรีวรรณ มณี
แสง 

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) 

1. ดร.วัลลภา ศรีทอง
พิมพ์ 
2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ข้อ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2564 

ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
 

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

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผู้ประเมินประชุมก่อนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผู้บริหารวิทยาลัย และส่วนงานบางส่วนที่เก่ียวข้อง 
แนะนำคณะผู้ประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงค์การประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ์ คณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั (อธกิารบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตา่งๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ์  
          - ผู้ใชบ้ัณฑิต 

     - ศษิย์ปัจบุันและศษิยเ์ก่า 
     - คณาจารย ์
     - สำนักวิชาต่างๆ 

คณะผู้ประเมินและ 
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

14.30 – 16.00 น. • คณะผู้ประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผู้ประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผู้ประเมินและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

17.00 น. • ผู้ประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟังข้อโต้แย้ง รับข้อมูล/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผู้ประเมิน/ผู้บริหาร/
คณาจารย์มหาวิทยาลยั และ
ผู้ที่เก่ียวข้อง 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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