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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชธานี 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปี
การศึกษา 2558 เมื่อวันท่ี 17-18 พฤศจิกายน 2559 จํานวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผล
การดําเนินงานในภาพรวม มีระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉล่ีย 4.01) เม่ือวิเคราะห์ผลการดําเนินงานราย
องค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบท่ีมีระดับคุณภาพดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ
แก่สังคม (คะแนนเฉล่ีย 5.00) และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉล่ีย 4.58) 
องค์ประกอบท่ีมีระดับคุณภาพดี ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย (คะแนนเฉล่ีย 4.42) และ
องค์ประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉล่ีย 4.00) และองค์ประกอบท่ีมีระดับ
คุณภาพพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉล่ีย 3.22) เมื่อวิเคราะห์ตามระบบ
พบว่า ปัจจัยนําเข้าอยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉล่ีย 2.55) กระบวนการอยู่ในระดับดีมาก (คะแนน
เฉล่ีย 4.86) และผลลัพธ์อยู่ในระดับพอใช้ (คะแนนเฉล่ีย 3.49) 
 
ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม 

1. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนการวางตําแหน่ง (Positioning) ของมหาวิทยาลัยที่
เหมาะสม โดยเฉพาะการเปิดหลักสูตรท่ีมีศักยภาพ และสอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนภาพอนาคตของประเทศไทย (Thailand 4.0) หลักสูตรปริญญาตรีต้องให้ความสําคัญในการ
ผลิตบัณฑิตที่มี พ้ืนฐานและทัศนะท่ีดีต่อการเป็นผู้ประกอบการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาต้องให้
ความสําคัญแก่หลักสูตรท่ีมีการทําวิทยานิพนธ์ให้มากข้ึน  

2. จัดหลักสูตรระยะส้ันที่ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคม เช่น หลักสูตรพยาบาล
ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการทําบัญชีสมัยใหม่และการเป็นผู้ตรวจสอบ
บัญชี เป็นต้น 

3. ให้มีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่รองรับการจดทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพ่ือเป็นที่
ปรึกษาเฉพาะทางให้กับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนได้ 

4. สร้าง Brand ของมหาวิทยาลัยทางด้านวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมพ้ืนบ้านซ่ึงเคยมี
การริเริ่มไว้บ้างแล้ว ควบคู่กับความโดดเด่นด้านภูมิสถาปัตย์ของมหาวิทยาลัย และพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงการศึกษา โดยประสานกับการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย  
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลติบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมช่ีองทางการสื่อสาร ข่าวสาร 

และบริการแก่นักศึกษา/ศิษย์เก่าในระดับที่น่า
พอใจ 

2. มหาวิทยาลัยจดักิจกรรมให้แก่นักศึกษาอย่าง
หลากหลายและเพียงพอต่อการพัฒนาให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ 

1. จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลการใช้
บริการของศิษย์เก่าจากเวปไซต์หรือเฟสบุ๊คที่ม
หาวิทยาลัยจัดทํา เพ่ือประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการให้บริการ  

2. จัดให้มีบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ทันสมัยเพ่ิมเติม
ให้แก่ศษิย์เก่าหลังสําเร็จการศึกษาไปแล้ว 

3. ควรกําหนดให้มีตัวช้ีวัดความสําเร็จในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ และแผนกลยุทธ์ ในเชิง
คุณภาพเพ่ิมเติม 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีแนวโน้มลดลง 
 

2. สัดส่วนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก และ
ตําแหน่งทางวิชาการมีจํานวนน้อย ส่วนใหญ่
เป็นอาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการ 

 
 
  
3. อาจารย์จํานวนหน่ึงมีวุฒิการศึกษาสูงสุดไม่ตรง

กับสาขาวิชาที่สอน  

1. ทําการวิจัยสถาบันเพ่ือหาสาเหตุดังกล่าวให้
ชัดเจน แล้วนําผลมาใช้วางแผนหรือกําหนดแนว
ทางการแก้ไขให้เหมาะสม 

2. จัดระบบและกลไกที่สามารถสนับสนุนให้
อาจารย์มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ให้มากขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ควบคู่ไปกับการมีอาจารย์อาวุโสที่มี
ประสบการณ์ โดยเฉพาะการมีตําแหน่งทาง
วิชาการจําเป็นต้องมีระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
ที่เข้มแข็งและจริงจัง 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์มีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสาขา
ที่เปิดสอน หรอือย่างน้อยการรับอาจารย์ใหม่
ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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องค์ประกอบที่  2 : การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย คือ

ระบบ Research and Creative Assets 
Database System ทีผู่้บริหารสามารถใช้
กํากับติดตามการวิจัยของอาจารย์ รวมท้ังให้
ข้อมูลแหล่งทนุที่ได้รับจากภายใน-ภายนอก
สถาบัน และจํานวนเงินสนับสนุน 

2. ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณการวิจัยให้กับอาจารย์และ
โครงการวิจัยจํานวนมาก 

1. – 
 
 
 
 
 

2. ควรกระตุ้นให้ทําการวิจัยในเรื่องที่สามารถ
นําไปเผยแพร่ในแหล่งอ้างอิงที่มีคุณภาพสูง
และใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการได้ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 

 
องค์ประกอบที่ 3 : การบรกิารวิชาการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยกําหนดชุมชนเป้าหมายของการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคม คือ ชุมชนบ้านคู
เมือง ที่ทุกคณะสามารถใช้ความเช่ียวชาญ และ
ศักยภาพของคณะ มาร่วมกันให้บริการได้ 
รวมทั้งองค์กรในชุมชน คือ องค์การบริหารส่วน
ตําบล (อบต.) และ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) มีความเข้มแข็งและ
ความพร้อมที่จะช่วยให้ชุมชนเป้าหมาย 
ดําเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 

 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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องค์ประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การประเมินผลความสําเร็จของแผนทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมยังไม่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

1. ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ 

 
องค์ประกอบที่ 5 : การบรหิารจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

การศึกษา มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง มี
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดเก็บข้อมูลทีส่ะดวกต่อการเรียกใช้  

2. การจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง 
มีการพัฒนาที่เป็นระบบและสอดคล้องกันมาก
ขึ้น 

1.  

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - 
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ผลการประเมิน 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตวับง่ชี้ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

2557 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ/ไม่
บรรล ุ

เป้าหมาย 
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินที่

ต่างจาก SAR) 

ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ์    

องค์ประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
     (ผลลัพธ์) 

2.75 
2.76 

2.76  2.76 
 

1 
1.2 อาจารย์ประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (ปัจจัยนําเข้า) 

ร้อยละ 15 
37 

20.284  2.53 
 

182.5 
1.3 อาจารย์ประจําสถาบันท่ีดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  (ปัจจัยนําเข้า) 

ร้อยละ 8 
18 

9.863  0.82 
 

182.5 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
(กระบวนการ) 

6 6  5 
- 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 
(กระบวนการ) 

5 6  5 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 1 3.22  
องค์ประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (กระบวนการ) 

6 6  5 
 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ (ปัจจยันําเข้า) 

3.5 
25.82 

4.303  4.303 
 

6 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจําและนักวิจัย (ผลลัพธ์) 

3.5 
23.78 

3.963  3.963 
 

6 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 4.42  

องค์ประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
 (กระบวนการ) 

6 6  5 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 5.00  
องค์ประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (กระบวนการ) 

6 5  4 การประเมินผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนยังไม่สอดคล้องตาม
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว้ 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 4.00  
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชธานี  

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย 
ปีการศึกษา

2557 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ/ไม่
บรรล ุ

เป้าหมาย 
คะแนน 

หมายเหตุ 
(เหตุผลของการประเมินที่

ต่างจาก SAR) 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ผลลัพธ์    

องค์ประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ   
    

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ (กระบวนการ) 

5 7  5  

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (ผลลัพธ์) 3 3.77  3.77  
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร (กระบวนการ) 

6 6  5 
 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 4.58  

เฉลี่ยรวมองคป์ระกอบที่ 1 -5 4.01  
 

ตาราง ป.2 ผลการวิเคราะห์รายองค์ประกอบ และปัจจัยนําเขา้ กระบวนการ ผลลพัธ์ 

 
 
 
องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

I 
(1.2, 1.3, 

2.2) 

P 
(1.4, 1.5, 
2.1, 3.1, 

4.1, 
5.1, 5.3) 

O 
(1.1, 

2.3, 5.2) 

คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51 – 2.50  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 การผลิตบัณฑิต 1.68 5.00 2.76 3.22 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

2 การวิจัย 4.30 5.00 3.96 4.42 การดําเนินงานระดับดี 

3 การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับดี 

5 การบริหารจัดการ - 5.00 3.75 4.58 การดําเนินงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ 2.55 4.86 3.49 4.01 การดําเนินงานระดับดี 

ผลการประเมิน การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ดําเนินงาน
ระดับพอใช้ 

  

 
 


