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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 2563 จำนวน 123.5 คน  จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 75 คน วุฒิ

ปริญญาเอก 48.5 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 8 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 7 คน  ทั้งน้ีคณะมีนิสิตปริญญาตรีจำนวน 1,885
คน นิสิตปริญญาโทจำนวน 460 คน นิสิตปริญญาเอกจำนวน 187 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,532 คน และมีนิสิตปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษาจำนวน 275 คน มีนิสิตปริญญาโทสำเร็จการศึกษาจำนวน 124 คน มีนิสิตปริญญาเอกสำเร็จการศึกษา
จำนวน 41 คน รวมมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 440 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 2563 
สรุปผลค่าคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องค์ประกอบจำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
(องค์ประกอบ) 

ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบ่งชี้) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(ค่าเฉลี่ย) 

≥3.51 
3.94+3.94+3.93+3.94+3.94+3.81+3.89+ 

3.90+4.03+3.75+3.75+3.98+3.58/13 
=3.87 

3.87 

1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก (ร้อยละ) อ.ประจำคณะ 123.5 คน  มี
วุฒิป.เอก 48.5 คน 

ร้อยละ 
30 

48.5/123.5x100=39.27 
39.27/40x5=4.91 

4.91 

1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ (ร้อยละ) 
อ.ประจำคณะ 123.5 คน มีตำแหน่ง
วิชาการ 17 คน แบ่งเป็น (ผศ. 10 คน, รศ. 
7 คน) 

ร้อยละ 
60 

17/123.5x100=13.77 
13.77/60x5=1.15 

1.15 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ (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 4.16 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบ่งชี้) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ 
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ข้อ)  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
(จำนวนบาทต่อคน) ภายใน=  3,170,000  
บาท ภายนอก= - บาท 
รวมทั้งสิ้น =  3,170,000  บาท 

25,000 
3,170,000   บาท/123.5 

=25,668.02 
5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย (ร้อยละ) (งานวิจัย 105 เรื่อง
แบ่งเป็น 0.2=68, 0.4=3, 0.60=17, 
0.80=17,1.0=0) ผลรวมถ่วงน้ำหนัก= 
38.6 

ร้อยละ 
30 

38.6/123.5x100=29.79 
29.79/20x5=5 

5 

รวมคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 5 
3. การบริการวิชาการ 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ)  
6 ข้อ 6 ข้อ 5 

4. การทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบ่งชี้) 

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

7 ข้อ 6 ข้อ 5 
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การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

(องค์ประกอบ) 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

5. การบริหารจัดการ  
(มี 2 ตัวบ่งชี้) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ (ข้อ) ไม่ได้ข้อ 2 5 

7 ข้อ 5 ข้อ 4 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
(ข้อ)  

6 ข้อ 6 ข้อ 5 

รวมคะแนนทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 4.53 

 
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์  ปีการศึกษา 2563 

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 
องค์ประกอบที่ 1 (การผลิตบณัฑิต): 
จุดเด่น: 

1. ทุกหลกัสูตรที่มีคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดับดีทกุหลักสูตร  
 จุดท่ีควรพัฒนา:  

1. คณะวิชาควรดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารยป์ระจำและกำกับ ติดตาม ให้อาจารยส์ำเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาเอกเพิ่มข้ึน  

2. คณะวิชาควรผลักดันให้อาจารยป์ระจำเข้าสู่การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ โดยเพิ่มการกำกบั ติดตาม
อย่างใกล้ชิด เพื่อเรง่ให้อาจารยป์ระจำเข้าสู่การดำรงตำแหนง่ทางวิชาการ หรือสรรหาอาจารยป์ระจำ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และมีตำแหนง่ทางวิชาการเพิ่มเติม  

3. คณะวิชาควรมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนทัง้เชิงคุณภาพ และเชิงปรมิาณตามที่กำหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร ์
 

องค์ประกอบที่ 2 (การวิจัย): 
 จุดเด่น: 

1. คณะวิชามีสิ่งสนบัสนุนทีเ่อื้อต่อการทำวิจัย ฐานข้อมูลการบริหารจัดการงานวิจัย,ฐานข้อมลูเพื่อการ 
สืบค้นข้อมลู ระบบการตรวจสอบความซ้ำซอ้น มีการจัดกจิกรรมความร่วมมอืทางวิชาการในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนมีวารสารทางวิชาการ TCI 2 

2. คณะวิชามีงบประมาณแหล่งเงินทุนภายใน และค่าตอบแทนในการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการเพื่อ 
ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ในการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงาน 

3. คณะวิชามีระบบและกลไกเพือ่ช่วยในการคุ้มครองสทิธ์ิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพือ่นำไปสูก่าร
จดแจ้งทรัพยส์ินทางปญัญา (ลิขสิทธ์ิ/สทิธิบัตร/อนุสทิธิบัตร) ของอาจารย์ได้อย่างเป็นรปูธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.  



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2563 9 

 

จุดท่ีควรพัฒนา: 
1. คณะวิชาควรผลักดันให้อาจารยห์าแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจยัจากองค์กรภายนอก 
2. คณะวิชาควรส่งเสริมใหอ้าจารย์มผีลงานตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติที่

หลากหลายและระดับนานาชาติจำนวนมากข้ึนเพื่อที่จะได้มผีลงานที่ได้รบัการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และฐานข้อมลู Scopus เพิ่มข้ึน 
 
 

องค์ประกอบที่ 3 (การบริการวิชาการ):  
จุดเด่น: 

1. คณะวิชามีการจัดทำโครงการบริการวิชาการแก่สงัคมตามความเช่ียวชาญของคณะอย่างต่อเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา:  

1. ควรจัดทำโครงการบรกิารวิชาการแกส่ังคมเชิงพาณิชยเ์พิม่เติม 

2. ควรประเมินความสำเรจ็ตามวัตถุประสงค์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและนำผลประเมินมาปรับปรุงแผนให้

เห็นเป็นรปูธรรมต่อไป 

องค์ประกอบที่ 4 (การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม):  
จุดเด่น: 

1. มีการจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมความเปน็ไทยที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของคณะวิชา 

2. คณะวิชามีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในหลากหลาย

รายวิชา 

จุดท่ีควรพัฒนา:  
 1. ควรสร้างความร่วมมือจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกบัองค์กรภาครัฐ และเอกชน
ที่เป็นภูมปิัญญาของท้องถ่ินเพือ่เป็นการอนรุักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรมไว้ให้เยาว์ชนรุ่นหลัง  

2. ควรประเมินความสำเรจ็ตามวัตถุประสงค์ทั้งเชิงปรมิาณ และคุณภาพ และนำผลประเมินมาปรับปรงุ
แผนให้เห็นเป็นรปูธรรมต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 5 (การบริการจัดการ):  
จุดเด่น: 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา: 

1. การวิเคราะห์ข้อมลูทางการเงินควรวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินต่อหน่วยของแตล่ะหลักสูตรค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนานสิิต อาจารย์ บุคลากร ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรยีนการสอนเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารและวิเคราะห์คู่แข่งขัน 

2. คณะวิชาควรจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากปัจจัยภายนอก และจัดทำแผนบรหิาร
ความเสี่ยงอย่างไรให้ความเสี่ยงลดลง เช่นความเสี่ยงด้านสถานการณ์โควิด คณะวิชาจัดการความเสี่ยง
อย่างไร ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในเช่นแผนการพฒันาบุคลากรก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
พร้อมกำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด 

3. คณะวิชาควรมีการดำเนินการการจัดการความรู้ให้ครอบคลมุทั้งประเด็น การผลิตบัณฑิตเรื่องการ
จัดการเรียนการสอน และการวิจัย ที่เป็นไปตามกระบวนการการจัดการความรู้ทุกข้ันตอนจนกระทัง่มี
การนำไปเผยแพร ่
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การแบ่งตัวบ่งชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปีการศึกษา 2563 

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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2563 
ณ ห้องประชุม 1 อาคารทันตแพทย์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 

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 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2563 14 

 

 



 

 

  

รายงานประเมินของคณะกรรมการประเมิน   |  คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  ปีการศึกษา 2563 15 

 

 


