
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ 

และความคาดหวังหลัก 
บริการท่ีส่งเสริม และสนับสนุน 

กลุ่มผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 1. บัณฑิตท่ีมีศักยภาพสูงด้านวิชาชีพ 

2. บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีความพร้อมใน
การเรียนรู้งาน ความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม พร้อม
ทํางานทุก ๆ ด้าน มีการสื่อสารข้อมูล
ระหว่างกัน 
3. ให้เกียรติและรักองค์กรท่ีเลือกมา
ทํางาน 

กิจกรรมท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้าร่วมกิจกรรมทุกปี 
- มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท้ัง
จากภาคราชการท่ีเป็นนักวิชาการและ
ภาคเอกชน ร่วมในการพิจารณา
หลักสูตร 
- ให้มีการติดตามนักศึกษาฝึกงานใน
สถานประกอบการอย่างสมํ่าเสมอ 

ผู้ปกครอง 1. ผลการเรียนท่ีดีและความคาดหวังต่อ
การได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา และ
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีสถาบัน
กําหนด 
2. การจัดการเรียนการสอน การจัด
สวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนท่ีเหมาะสมและ
คุ้มค่ากับการลงทะเบียนเรียนและเลือก
มาเรียนในวิทยาลัย 
3. สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมและ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 
4. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ขณะท่ีศึกษาอยู่ในสถาบัน 
5. สามารถสะท้อนความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะให้กับวิทยาลัย และรับ
ข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 

- เว็บไซต์ของวิทยาลัย เพ่ือให้ข้อมูล
เก่ียวกับวิทยาลัย 
- สายตรงคณบดี เพ่ือเสนอแนะหรือ
ร้องเรียน ซ่ึงสามารถติดต่อโดยตรงผ่าน
สํานักงานวิทยาลัยได้ 

ศิษย์เก่า 1. ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของวิทยาลัย 
ท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม 
2. การเข้าร่วมกิจกรรมและการสื่อสาร
ข้อมูล 

- งานสถาปนาวิทยาลัย มีการเชิญศิษย์
เก่าเข้าร่วมกิจกรรมงานต่าง ๆ 
- มีการผลักดันให้ศิษย์เก่าเข้ามากรอก
ข้อมูล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลศิษย์เก่าของ
วิทยาลัย ผ่านเวปไซด์ของวิทยาลัย 
 
 

 
 



 
 
การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 วิทยาลัยมีวิธีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีทําให้ได้
สารสนเทศท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์เพ่ือการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงท่ีตอบสนองให้เกินความคาดหวังของ
สองกลุ่มท่ัวท้ังองค์กร มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุ่มผู้เรียน  วิทยาลัย มีการให้นักศึกษาทําการประเมิน ท้ังการประเมินความพึงพอใจการ
สอนของอาจารย์ ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักทะเบียนและประมวลผล สจล. และการประเมินความพึงพอใจต่อ
การรับบริการของวิทยาลัย ท่ีดําเนินการโดยวิทยาลัยเอง ท้ังนี้เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา ทําการสํารวจเป็นประจําทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

2.  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิทยาลัยมีจะผลักดันให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสประเมินความ
พึงพอใจ ในการติดต่อประสานงาน และการให้ข้อมูลเสนอแนะในการพัฒนาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง การบอก
ต่อและกล่าวถึงในทางท่ีดี เม่ือมีกิจกรรมร่วมกัน ถือเป็นการประเมินความผูกพันของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 
จํานวนทุนการศึกษา ซ่ึงทําให้สามารถประเมินผลความผูกพันต่อวิทยาลัยได้ ขณะท่ีนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต มีการ
ประเมินความพึงพอใจคุณภาพบัณฑิต การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน รวมท้ังจํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการเข้าทํางาน  

เม่ือผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทําการประเมินความพึงพอใจต่อวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ 
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีได้จากการประเมินจะถูกนํามารวบรวมประมวลผล วิเคราะห์ผลและนําไปปรับปรุง โดย
มีเจ้าหน้าท่ีทําการรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมิน ประมวลผลนําเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือดําเนินการกําหนด
นโยบายและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นผู้บริหารนําไปถ่ายทอดให้บุคลากรทราบในการประชุม
บุคลากรประจําเดือน/ประจําปี เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร  

วิทยาลัย มีวิธีการรวบรวมและใช้สารสนเทศเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งและระดับการศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ซ่ึงให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายคลึง
กัน ด้วยการรวบรวมจากแหล่งสารสนเทศท่ีหลากหลาย ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ การศึกษาดูงาน วิทยาลัยมี
การนําข้อมูลมาเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของวิทยาลัยในเกณฑ์เดียวกัน เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้จากการ

เปรียบเทียบมาใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการท่ีสร้าง ความพึงพอใจให้กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
วิทยาลัย มีการพิจารณากลุ่มผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิตหรือตลาดท้ังในปัจจุบันและ

อนาคต โดยการพิจารณาจากบริบทและพันธกิจของวิทยาลัยท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางสาขาวิชาการบริหาร
และจัดการ จึงทําให้วิทยาลัยดําเนินการเปิดสอน หลักสูตรท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
รวมถึงวิทยาลัยพิจารณาจากบริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้และบริการการศึกษาอ่ืนๆ ท่ี เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน เช่น การบริการวิชาการให้กับบุคลากรทางการศึกษา การมีสถานท่ี สภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกท่ีเหมาะสม เป็นต้น ตลอดจนมีการใช้สารสนเทศของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต 
มาประกอบการพิจารณากําหนดกลุ่มดังกล่าว เช่น ความคิดเห็นเก่ียวกับการเปิดหลักสูตรและการปรับปรุง
หลักสูตร ความต้องการหลักสูตรท่ีแตกต่างและตอบสนองต่อความต้องการ ความคิดเห็นท่ีมีต่อคุณลักษณะ
บัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต หรือตลาด เป็นต้น อีกท้ังการพิจารณาถึง สถานการณ์การแข่งขันในตลาดทาง



การศึกษาท่ีเปิดกว้างและเป็นเสรีมากยิ่งข้ึนส่งผลให้มีสถานศึกษาจํานวนมากข้ึน ซ่ึงจาก วิธีการพิจารณาข้อมูล
ข้างต้นทําให้กลุ่มผู้เรียนปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตของวิทยาลัยได้แก่ นักศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มเรียนรู้
เพ่ิมเติมหลังปริญญา (ระดับบัณฑิตศึกษา) เป็นต้น จากท่ีวิทยาลัยมีการกําหนดกลุ่มผู้เรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และส่วนตลาดหรือผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับแต่ละกลุ่มเหล่านั้น ซ่ึงในอนาคตมี
แนวโน้มท่ีจะมีจํานวนมากข้ึนและมีการแข่งขันเสรีทางการศึกษามากข้ึน โดยวิทยาลัยได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความเหมาะสม มีคุณภาพสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของ
ตลาด และ สร้างกระบวนการบริการท่ีหลากหลาย เน้นความรวดเร็วในเชิงรุก เช่น การประชาสัมพันธ์แนะนํา
วิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ การจัดกิจกรรม แนะแนวหลักสูตรสัญจร เป็นต้น 

 
วิทยาลัยมีวิธีการใช้สารสนเทศเพ่ือกําหนดและคาดการณ์ความต้องการหลักของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและ ตลาด ดังนี้  
1. กลุ่มผู้เรียน วิทยาลัย มีวิธีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการหลักของผู้เรียน โดยผู้เรียนมีความ

ต้องการหลัก คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การได้ศึกษาในหลักสูตรท่ีมีมาตรฐาน ได้รับความรู้ใน
วิชาชีพ รับการฝึกฝนสําหรับวิชาชีพ ได้ฝึกประสบการณ์ด้านต่าง ๆ รู้จักการดํารงชีวิตในสังคม สําเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาท่ีกําหนด และทราบแนวทางตลาดแรงงานเพ่ือประกอบอาชีพในอนาคต ซ่ึงจาก 
สารสนเทศท่ีได้จากผู้เรียนจึงทําให้วิทยาลัยมีการคาดการณ์ความต้องการหลักของผู้ เรียนและได้มีการ
ดําเนินการเพ่ือเตรียมพร้อม สําหรับการตอบสนองต่อความต้องการหลักของผู้เรียน เช่น การปรับปรุงหลักสูตร
ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนและมีคุณภาพ การจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้เรียน การให้
ผู้เรียนได้รับการฝึกงานเพ่ือหาประสบการณ์ในสิ่งท่ีตนเองเรียนมาในหน่วยงาน/องค์กร/สถาน ประกอบการ
จริง การติดต่อสื่อสารรับทราบข้อมูลระหว่างกันกับศิษย์เก่า เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
รับรู้ประสบการณ์ตรงจากศิษย์เก่า การจัดโครงการ/กิจกรรมนําเสนอผลงานวิจัยเพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
แสดงความรู้ความสามารถ การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศท่ีแนะแนวทาง และตลาดแรงงานเพ่ือประกอบอาชีพใน
อนาคต เป็นต้น ซ่ึงจากการท่ีวิทยาลัยได้ดําเนินการดังกล่าวทําให้เชื่อม่ันได้ว่าเม่ือสําเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะ
เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เป็นท่ีต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันกับบัณฑิตในสถานศึกษาอ่ืนๆ ได้  

2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิทยาลัย มีวิธีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการหลักของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการหลัก เช่น มีการจัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน มีหลักสูตรท่ีมีการ
ปรับปรุง และประเมินอย่างต่อเนื่องเพ่ือคุณภาพของหลักสูตรในการจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงค์    
มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างวิทยาลัยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นแหล่งศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
องค์กร บุตรหลานสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด ได้รับข้อมูลข่าวสารจากวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง   
เป็นต้น ซ่ึงวิทยาลัยนําความต้องการดังกล่าวมาคาดการณ์เพ่ือการจัดการศึกษาให้ตรงต่อความต้องการ ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เป็นต้น อันจะนํามาซ่ึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  

วิทยาลัย มีการใช้สารสนเทศเก่ียวกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเก่ียวกับหลักสูตร บริการท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือการปรับปรุงด้านต่างๆ ดังนี้  

1. การปรับปรุงด้านการตลาด สถาบันมีการสํารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้เรียน และผู้
มีส่วนได้ ส่วนเสีย ข้อมูลท่ีได้จะถูกนําส่งให้วิทยาลัยได้รับทราบและนําเสนอในท่ีประชุมวิทยาลัย กรรมการ
ประจําส่วนวิชาการวิทยาลัย เพ่ือกําหนดแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมหลักสูตร และ การตลาด ให้ได้



นักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และจํานวนผู้เลือกเรียนท่ีวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน ตลอดจนสร้างความน่าสนใจ
ให้หลักสูตร และบริการส่งเสริมการเรียนรู้ ซ่ึงถือว่าเป็นโอกาสในการสร้างนวัตกรรมอีกทางหนึ่ง  

2. การปรับปรุงด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรม วิทยาลัยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษามีวัฒนธรรมอันดีงาม มีกิริยามารยาทท่ีสุภาพ นอบน้อม และเคารพผู้อาวุโส ตลอดจน
กล้าแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะอย่าง เหมาะสม เพ่ือให้มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสําหรับการประกอบวิชาชีพใน
ฐานะนักบริหารและจัดการมืออาชีพในอนาคต  

3. ด้านการกําหนดโอกาสในการสร้างนวัตกรรม วิทยาลัย ให้ความสําคัญกับการสร้างนวัตกรรม โดยมี
การลงนามความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือสร้างโอกาสให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาร่วมกัน  

 
แนวทาง/กระบวนการการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือทราบความต้องการและความ

คาดหวัง 
วิทยาลัยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บริการบัณฑิต

ผ่านทางสถาบัน รวมท้ังสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และภาคเอกชน มีหลายแนวทาง ได้แก่ การพบผู้ปกครองและ
นักศึกษาในวันปฐมนิเทศ มีการจัดอาจารย์พบนักศึกษา การเชิญผู้ปกครองมาพบ การติดต่อผ่านทาง Web 
site ของวิทยาลัย การกําหนดวันพาชมห้องสมุด การออกข่าวประชาสัมพันธ์ และการส่งแบบสอบถามความ
พึงพอใจไปยังบัณฑิตผู้บังคับบัญชาบัณฑิต  

นอกจากนี้ วิทยาลัย ยังได้เข้าร่วมแสดงผลงานต่าง ๆ ร่วมกับสถาบันศึกษาท้ังในและต่างประเทศใน
การแนะนําวิทยาลัย เผยแพร่ผลงานวิจัย ท้ังของคณาจารย์และนักศึกษา เพ่ือให้ผู้สนใจได้ทราบผลงานและ
ความก้าวหน้าของวิทยาลัย 

แนวทาง/กระบวนการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือทราบความต้องการและความคาดหวัง 
วิทยาลัย ได้ตระหนักถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผู้ปกครองนักศึกษา 

ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บริการวิชาการจากวิทยาลัย ตลอดท้ังบุคคลท่ัวไป โดยได้เปิดช่องทางเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นหรือ
การสื่อสารในรูปแบบ ได้แก่ 

1. การจัดวันนัดพบผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ประจําปี โดยผู้ปกครองแนะนําเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาวิทยาลัย ในรูปแบบเปิดอภิปรายท่ัวไปและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาจากแบบประเมินผล 

2. การเปิดฟังข้อคิดเห็นผ่านจดหมายข่าวประจําเดือนของวิทยาลัย โดยวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีสําหรับผู้อ่าน
ได้แสดงความคิดเห็นและส่งกลับไปยังวิทยาลัย 

3. การสื่อสารโดยผ่าน website วิทยาลัย มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่าน website ของ
วิทยาลัย ข่าวสารการจัดประชุมวิชาการ การรับสมัครนักศึกษา การเปิดรับสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ผ่าน 
facebook ของวิทยาลัย และมีการตอบข้อซักถามผ่าน facebook ของวิทยาลัย เป็นต้น 

4. การสื่อสารผ่านตัวแทนของหน่วยงานย่อย ประธานหลักสูตรทุกระดับ เป็นต้น   
 


