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บทสรุปผูบรหิาร 

  

มหาวิทยาลัยราชธานี เปนมหาวิทยาลัยในกลุม ข (1) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา

ตรี ในรอบปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามคูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โดยในระดับสถาบันประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก (1) การผลติบัณฑติ จํานวน 5 ตัวบงช้ี (2) การวจัิย 

จํานวน 3 ตัวบงช้ี (3) การบรกิารวชิาการ จํานวน 1 ตัวบงช้ี (4) การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม จํานวน 

1 ตัวบงช้ี และ (5) การบรหิารจัดการ จํานวน 3 ตัวบงช้ี 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชธานี ประจําป

การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี พบวา ผลการ

ดําเนินงานในภาพรวม มีระดับคุณภาพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.12) เมื่อวิเคราะหผลการดําเนินงานราย

องคประกอบ พบวา องคประกอบที่มีระดับคุณภาพดีมาก ไดแก องคประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 

4.77) องคประกอบที ่3 การบริการวิชาการแกสังคม (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.61) 

องคประกอบที่มรีะดับคุณภาพพอใช ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลติบัณฑติ (คะแนนเฉลี่ย 3.08)  

เมื่อพิจารณาผลประเมินตามองคประกอบคุณภาพ จําแนกเปนปจจัยนําเขา กระบวนการ และ

ผลลัพธ พบวา ปจจัยนําเขา มคีาคะแนนเฉลี่ย 2.66 อยูในระดับพอใช กระบวนการ มคีาคะแนนเฉลี่ย 4.86 

อยูในระดับดมีาก และ ผลลัพธ มคีาคะแนนเฉลี่ย 3.86 อยูในระดับด ี

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดมีขอเสนอแนะ เพื่อเสริมใหมหาวิทยาลัย

มผีลการดําเนนิงานที่ดขีึ้น ดังนี้ 

ขอเสนอแนะโดยภาพรวม 

 1. มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่ผลิตบัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของประเทศ 

หากมหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอ “บัณฑิตที่มีคุณภาพ” อยางตอเนื่อง โดยจัดหา/พัฒนาคณาจารยที่มี

คุณภาพ พิจารณาเปดหลักสูตรใหม ตามความพรอมและความจําเปน สามารถแขงขันไดกับมหาวิทยาลัย

อื่น เชน การจัดการธุรกิจการบิน การจัดการการทองเที่ยว หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการทําวิจัย 

ตลอดจนแสวงหาความรวมมือกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน ในการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพ มตีลาดแรงงานที่ชัดเจนรองรับ เปนแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ 

2. อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการยังไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ. 

งานวิจัยของคณาจารยที่มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญและสนับสนุนใหสามารถใชเพื่อการขอกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการไมได มหาวิทยาลัยควรกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพอาจารยให

เกดิผลอยางแทจรงิ เชน 

  2.1 สรรหาอาจารยวุฒปิริญญาเอกที่ตรงสาขาอยางตอเนื่อง 
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  2.2 จัดใหมคีลนิคิวจัิยสําหรับอาจารย โดยมนัีกวจัิยที่มปีระสบการณสูงจากภายนอกมาให

คําปรกึษาอยางใกลชิดเปนประจํา 

  2.3 จัดระบบและกลไกการดําเนินงานเกี่ยวกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่มี

ประสทิธภิาพ 

  2.4 สนับสนุนใหอาจารยกําหนด Career Path ของตนเอง โดยมีมาตรการที่เหมาะสม 

สามารถสรางแรงจูงใจใหเปนไปตามเสนทางที่กําหนดได เปนตน 

3. มหาวทิยาลัยจัดใหมกีารบรกิารวชิาการจากองคความรูของมหาวทิยาลัยไปสนับสนุนการพัฒนา

ตามความตองการของชุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนเรื่องที่ด ีอยางไรก็ตาม หากมหาวทิยาลัยสามารถพัฒนา

ใหชุมชนดังกลาวเปนชุมชนตนแบบในดานใดดานหนึ่งที่สอดคลองกับความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย 

ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องและยั่งยนื 

 4. มหาวิทยาลัยควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ การกําหนดวัตถุประสงค การ

กําหนดตัวบงช้ี การประเมินความสําเร็จของโครงการและแผน การพัฒนานักศกึษา การบริการวิชาการแก

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหบุคลากรใหสามารถเขยีนโครงการที่มีความสอดคลองกบั

เกณฑการประกันคุณภาพการศกึษา 
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วิธกีารประเมนิ 

 

วัตถุประสงคในการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามระบบและกลไกที่กําหนดขึ้น ทั้งนี้ โดย

การวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑ

และไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตัง้ไว 

3. เพื่อใหมหาวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนไดรับแนวทางในการเสริมจุดแข็ง และ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงของมหาวทิยาลัย เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

การวางแผนและการประเมนิ (กอน ระหวาง และหลังการประเมนิ) 

การวางแผนการประเมนิ 

การเตรียมและวางแผนกอนการประเมิน ประธานกรรมการไดมอบหมายใหกรรมการประเมินทุก

คนศึกษารายงานการประเมินตนเองทุกตัวบงช้ีและทุกองคประกอบ  และไดประชุมช้ีแจงคณะกรรมการ

ประเมนิ  ถงึวธิกีารประเมนิ และการเขยีนรายงาน 

การดําเนินการระหวางการประเมนิ คณะผูประเมนิไดดําเนนิการตามลําดับดังนี้ 

1.  คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและคณาจารย ประธานช้ีแจง วัตถุประสงคของการประเมิน 

ช้ีแจงกําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินกับทีมบริหารของหนวยงาน ผูบริหาร

สูงสุดของหนวยงานบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยใหคณะกรรมการประเมินทราบและ

ซักถาม 

2.  คณะกรรมการประเมินโดยใชวิธีพิชญพิจารย (Peer Review) โดยคณะกรรมการทุกคนได

รวมกันประเมนิไปพรอมๆ กันทุกตัวบงช้ีและทุกองคประกอบ ตรวจหลักฐานเอกสารอางอิงตางๆ จากระบบ 

CHE QA Online 

3.  การสัมภาษณ ไดดําเนินการสัมภาษณผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา ศิษยเกา ผูใชบัณฑิต และ

ผูแทนชุมชน 

4.  ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมินคุณภาพ

ภายในของคณะเปรยีบเทยีบกับในปที่ผานมา และหลักฐานเชิงประจักษอื่นๆ 

 การดําเนินงานหลังการประเมนิ 

1.  นําเสนอผลการประเมินใหผูบริหาร คณาจารย ผูเกี่ยวของ รับทราบและรวมอภิปรายผลการ

ประเมนิ 

2. สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับงานประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัย 
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วธิกีารตรวจสอบและความนาเชือ่ถือของขอมูล 

กําหนดใหกรรมการที่ตรวจประเมิน  ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมูล จากนั้นนํา

ขอมูลมาเสนอตอคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสนิผลในทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี และในการนําเสนอ

ผูบรหิารและทีมงาน ไดเปดโอกาสใหบุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโตแยงในผลการประเมินได  โดย

ตองมหีลักฐานเชิงประจักษมาแสดง 

เกณฑการตัดสนิผลการประเมนิ 

ในการประเมินครั้งนี้คณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑคะแนนผลลัพธ 1 - 5 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา โดยพจิารณาตัดสนิผลตามเกณฑ  ดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50       หมายถงึการดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนน 1.51 – 2.50       หมายถงึการดําเนนิงานตองปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50       หมายถงึการดําเนนิงานระดับพอใช 

คะแนน 3.51 – 4.50       หมายถงึการดําเนนิงานระดับด ี

คะแนน 4.51 – 5.00       หมายถงึการดําเนนิงานระดับดมีาก 
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ผลการประเมนิ 

ตาราง ป.1 ผลการประเมนิรายตัวบงชีข้องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบงชี ้

เปาหมาย 

ปการศกึษา

2559 

ผลการดําเนนิงาน 
บรรลุ/ไม

บรรล ุ

เปาหมาย 

คะแนน 

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตางจาก 

SAR) 

ตัวต้ัง/

ตัวหาร 
ผลลพัธ 

องคประกอบท่ี 1 : การผลติบัณฑิต 

1.1 ผลการบรหิารจัดการหลักสูตร

โดยรวม (ผลลัพธ) 
3.00 

3.20 
3.20  3.20 

 

1 

1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มี

คุณวุฒปิรญิญาเอก (ปจจัยนําเขา) 
รอยละ 10 

29.5 
18.15  2.27 

 

162.5 

1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารง

ตําแหนงทางวชิาการ (ปจจัยนําเขา) 
รอยละ 10 

18 
11.08  0.92 

 

162.5 

1.4 การบรกิารนักศกึษาระดับ

ปรญิญาตร ี(กระบวนการ) 
6 ขอ 6 ขอ  5 

 

1.5 กจิกรรมนักศกึษาระดับปรญิญา

ตร ี(กระบวนการ) 
6 ขอ 5 ขอ  4 

  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 1 3.08  

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวจัิยหรอืงานสรางสรรค 

(กระบวนการ) 

6 ขอ 6 ขอ  5 

 

2.2 เงนิสนับสนุนงานวจัิยและงาน

สรางสรรค (ปจจัยนําเขา) 
4.5 

28.70 
4.78  4.78 

 

6 

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัย (ผลลัพธ) 
4.5 

27.23 
4.54  4.54 

 

6 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 2 4.77  
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ตัวบงชี ้

เปาหมาย 

ปการศกึษา

2559 

ผลการดําเนนิงาน 
บรรลุ/ไม

บรรล ุ

เปาหมาย 

คะแนน 

หมายเหตุ 

(เหตุผลของการ

ประเมินที่ตางจาก 

SAR) 

ตัวต้ัง/

ตัวหาร 
ผลลพัธ 

องคประกอบท่ี 3 : การบรกิารวชิาการ 

3.1 การบรกิารวชิาการแกสังคม 

 (กระบวนการ) 

5 ขอ 6 ขอ  5  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 3 5  

องคประกอบท่ี 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศลิปะและวัฒนธรรม (กระบวนการ) 

6 ขอ 6 ขอ  5  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 4 5  

องคประกอบท่ี 5 : การบรหิารจัดการ 

5.1 การบรหิารของคณะเพื่อการ

กํากับตดิตามผลลัพธตามพันธกจิ 

กลุมสถาบันและเอกลักษณของ

คณะ (กระบวนการ) 

7 ขอ 7 ขอ  5  

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

(ผลลัพธ) 

3.8 3.84  3.84 

 

 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร (กระบวนการ) 

5 ขอ 5 ขอ  5  

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบท่ี 5 4.61  

เฉลี่ยรวมองคประกอบที่ 1 -5 4.12  
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ตาราง ป.2 ผลการวเิคราะหตามองคประกอบคุณภาพ 

 

 

 

องคประกอบคุณภาพ 

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  การดําเนนิงานตอง

ปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50  การดําเนนิงานตองปรับปรงุ 

2.51 – 3.50  การดําเนนิงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50  การดําเนนิงานระดับดี 

4.51 – 5.00  การดําเนนิงานระดับดมีาก 

1 การผลติบัณฑติ 1.60 4.50 3.20 3.08 การดาํเนนิงานระดับพอใช 

2 การวจิัย 4.78 5.00 4.54 4.77 การดาํเนนิงานระดับดมีาก 

3 การบริการวชิาการ - 5.00 - 5.00 การดาํเนนิงานระดับดมีาก 

4 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- 5.00 - 5.00 การดาํเนนิงานระดับดมีาก 

5 การบริหารจัดการ - 5.00 3.84 4.61 การดาํเนนิงานระดับดมีาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้

ทุกองคประกอบ 

2.66 4.86 3.86 4.12 การดาํเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ ระดับพอใข ระดับดมีาก ระดับด ี   
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จุดเดน/แนวทางเสรมิจดุเดน จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 

รายองคประกอบคุณภาพ 

 

องคประกอบท่ี 1 : การผลติบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. อาจารยที่มคีุณวุฒปิรญิญาเอกไมเปนไป

ตามเกณฑของ สกอ. 

2. อาจารยที่มตีําแหนงทางวิชาการไมเปนไป

ตามเกณฑของ สกอ. 

3. การประเมนิตัวช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของโครงการพัฒนานักศกึษา

ยังไมสอดคลองกัน 

1. ควรมกีารสรรหา คัดเลอืกอาจารยที่มวีุฒิ

ปรญิญาเอกเขามาเปนอาจารยประจํา

มหาวทิยาลัย  

2. ควรสงเสรมิสนับสนุนใหอาจารยเขาสู

ตําแหนงทางวชิาการ หรอืสรรหาอาจารยที่มี

ตําแหนงทางวชิาการมาเปนอาจารยประจํา

มหาวทิยาลัย 

3. ควรมกีารกําหนดวัตถุประสงค ตัวช้ีวัด และ

การประเมนิความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของโครงการใหสอดคลองกัน 
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องคประกอบที่  2 : การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1. จํานวนเงินสนับสนุนการทําวจัิยของ

มหาวทิยาลัยเปนไปตามเกณฑ และเพิ่มขึ้น

จากปที่ผานมา 

2. จํานวนผลงานวจัิยของอาจารยประจํามี

จํานวนเพิ่มขึ้น 

1. สงเสรมิและพัฒนาศักยภาพของอาจารยใน

การขอทุนวจัิยจากแหลงทุนภายนอก เชน มี

ทมีพี่เลี้ยงใหคําแนะนําในการเขยีน

โครงการวจัิย อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย

ในการเขยีนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก 

ประชาสัมพันธหรือใหขอมูลแหลงทุน

ภายนอก เปนตน 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. การเขยีนผลงานวิจัยเพื่อตีพมิพในวารสารที่

ไดรับการรับรองคุณภาพในระดับที่สูงและ

ระดับนานาชาตยิังมนีอย 

2. ผลงานวจัิยหรือผลงานทางวชิาการ ที่มกีาร

ตพีมิพบางสวนยังไมสามารถนํามาเสนอขอ

กําหนดตําแหนงทางวชิาการได 

1. ควรพัฒนาศักยภาพอาจารยในการเขยีน

ผลงานวจัิยเพื่อตพีมิพในวารสารที่ไดรับการ

รับรองคุณภาพที่สูงขึ้น เชน อบรมการเขยีน

ผลงานวจัิย เปนตน 

2. ควรสงเสรมิสนับสนุนใหอาจารยเผยแพร

ผลงานวจัิยในวารสารที่ไดรับการรับรอง

คุณภาพที่สูงขึ้นใหมากขึ้น เชน TCI กลุม 1 

หรอื กลุม 2 หรอื ระดับนานาชาติ 

3. พัฒนาผลงานวจัิยหรือผลงานทางวิชาการ ให

มคีุณภาพเพื่อนําไปสูการขอกําหนดตําแหนง

ทางวชิาการได 

 

 

องคประกอบที่ 3 : การบรกิารวชิาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
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องคประกอบที่ 4 : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 

 

 

องคประกอบที่ 5 : การบรหิารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแข็ง 

1. การดําเนนิงานประกันคุณภาพการศกึษามี

ประสทิธภิาพ ใชประโยชนจากระบบขอมูล

ไดเปนอยางด ีสงผลใหการประเมนิคุณภาพ

ของคณะกรรมการทําไดสะดวกรวดเร็ว 

2. ผูบรหิารมหาวทิยาลัยมคีวามตัง้ใจในการ

พัฒนามหาวทิยาลัยอยางตอเนื่อง 

1. มหาวทิยาลัยควรพัฒนาทักษะในการเขยีน

รายงานการประเมนิตนเองใหเห็นภาพการ

ดําเนนิงานที่ชัดเจนและสอดคลองกับ

หลักฐานเอกสารอางองิยิ่งขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
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ภาคผนวก 

 

- คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 

- กําหนดการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 

- รายช่ือผูใหสัมภาษณ 

- ภาพกจิกรรมการประเมนิ 
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- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
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- กําหนดการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 

 

กําหนดการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  

มหาวทิยาลัยราชธานี 

ระหวางวันท่ี  1 – 2  พฤศจิกายน 2560 

 

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

เวลา กจิกรรม หมาย

เหตุ 

08.30-09.00 น. ประชุมคณะผูประเมนิภายในระดับสถาบัน กําหนดและทบทวนแผนการ

ดําเนนิงาน 

 

09.00-10.00 น. 

 

คณะผูประเมนิฯพบคณะผูบรหิาร คณาจารย และบุคลากรของมหาวทิยาลัย 

- อธกิารบดกีลาวตอนรับและแนะนําผูบรหิาร 

- นําเสนอผลการดําเนนิงานการประเมินตนเองของมหาวทิยาลัย  

- แนะนําคณะผูประเมนิ ช้ีแจงวัตถุประสงค และกจิกรรมของการประเมนิคุณภาพ 

- ถาม– ตอบ ในประเด็นสําคัญ 

 

10.00-12.00 น. คณะผูประเมนิฯตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเพื่อประเมินคุณภาพภายใน 

• ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทัง้ระดับคณะและมหาวทิยาลัยตามเกณฑการ 

ประเมนิระดับสถาบันทัง้ 5 องคประกอบโดยพชิญพจิารณ ผาน Che-QA Online 

• ผูประเมนิซักถามขอมูลเพิ่มเตมิ 

 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-15.00 น. สัมภาษณระดับมหาวทิยาลัย 

กลุมที่ 1 อธกิารบด ีรองอธิการบด ีคณบดี 

 

 กลุมที่ 2   คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน   

 กลุมที่ 3   ผูแทนชุมชน ผูใชบัณฑติ ศษิยเกา นักศกึษา   

15.00-18.00 น. คณะผูประเมนิฯตรวจสอบเอกสาร หลักฐานเพื่อประเมินคุณภาพภายใน 

• ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทัง้ระดับคณะและมหาวทิยาลัยตามเกณฑการ 

ประเมนิระดับสถาบันทัง้ 5 องคประกอบโดยพชิญพจิารณ ผาน Che-QA Online 

ผูประเมนิซักถามขอมูลเพิ่มเตมิ 

 

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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วันพฤหัสบดท่ีี 2 พฤศจิกายน 2560 

เวลา กจิกรรม หมายเหตุ 

08.30-09.00 น. ประชุมคณะผูประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับสถาบัน  

09.00-10.00 น. คณะผูประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับสถาบันเดนิตรวจเยี่ยม 

อาคารเรยีน หองปฏบิัตกิารตางๆ ของมหาวทิยาลัย 

 

10.00-12.00 น. คณะผูประเมนิฯประชุม สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับสถาบัน ประจําปการศกึษา 2559 

 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-14.30 น. คณะผูประเมนิฯประชุม สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับสถาบัน ประจําปการศกึษา 2559 

 

14.30-16.00 น. คณะผูประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน นําเสนอผลการ

ประเมนิแกคณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของมหาวทิยาลัย และ

เปดโอกาสซักถาม พรอมใหขอเสนอแนะในการพัฒนา 
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- รายชื่อผูใหสัมภาษณ 

ผูบรหิารมหาวิทยาลัย 

1. ดร.วลิาวัณย ตันวัฒนะพงษ  อธกิารบดี 

2. ดร.สุรางคนา มัณยานนท  รองอธกิารบดฝีายวิชาการ 

3. ดร.ฐติมิา โกศัลวติร   รักษาการรองอธกิารบดฝีายกจิการนักศกึษา 

4. ผศ.ดร.เจรญิวชิญ สมพงษธรรม คณบดคีณะศกึษาศาสตร 

5. ผศ.เยาวลักษณ โพธดิารา  คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

บุคลากร 

1. ดร.นนทชนนปภพ ปาลินทร  อาจารยประจําบัณฑติวิทยาลัย 

2. อ.กนกกาญจน ศรสีุรนิทร  อาจารยประจําคณะวศิวกรรมศาสตร 

3. อ.สุจติรา กฤตยิาวรรณ  อาจารยประจําคณะพยาบาลศาสตร 

4. อ.รุจรัิตน บวรธรรมศักดิ์  อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร 

5. อ.เบญญาภา แสนสุทธิ์  อาจารยประจําคณะบรหิารธุรกจิ 

6. นางสาว    เจาหนาที่ 

7. นางสาว    เจาหนาที่ 

นักศึกษาปจจุบัน 

1. นายศริศัิกดิ์ หลาอําพันธ  คณะพยาบาลศาสตร 

ศิษยเกา 

1. นางสาวหนึ่งฤทัย ธงไชย  คณะพยาบาลศาสตร 

ผูใชบัณฑิต 

1. นางสาวราตร ีบุญชี   ผูใชบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร 

ผูแทนชุมชน 

1. นาย 
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ผลการสัมภาษณ 

บุคลากร 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ลักษณะทางกายภาพ เชน หองเรยีน ลฟิต แอร โปรเจ็คเตอร อุปกรณโสต เสยีในบางครัง้ 

2. อนิเตอรเน็ตชา ตองใชอนิเตอรเน็ตมอืถอืในการทํางาน 

สวัสดกิารที่ตองการ 

1. อยากใหมกีองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เนื่องจากที่มหาวทิยาลัยมเีฉพาะประกันสังคม 

นักศึกษาปจจุบัน 

 จุดเดน 

1. จัดการศกึษาไดอยางมคีุณภาพ 

2. เปดโอกาสใหเขาถงึการเรยีนไดมากขึ้น 

3. อาจารยดูแลเอาใจใส และใหความใกลชิดกับนักศกึษาเปนอยางดี 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมกีารจัดสวัสดกิารใหนักศกึษามคึวามปลอดภัย 

2. ควรมกีารสรางบรรยากาศในหองสมุดใหเหมาะตอการเรยีนการสอน 

3. การยมืหนังสอืยังไมทันสมัย 

ศิษยเกา 

 จุดเดน 

1. อาจารยที่มาสอนเปนผูมคีวามรู ประสบการณ 

2. บัณฑติที่จบไปแลวมคีวามสามารถนําความรูไปใชในการปฏบิัตงิาน 

3. อาจารยดูแลเอาใจใสนักศกึษาเปนอยางดี 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรมกีารพัฒนาสื่อการสอนใหมคีวามทันสมัย ชัดเจน 

2. ควรมกีารปรับปรุงไฟสองสวางใหทั่วถงึ 

3. ควรมกีารคํานงึถงึความปลอดภัยของนักศกึษา 

4. ควรมโีรงจอดรถใหบุคลากรและนักศกึษา 

ผูใชบัณฑิต 

 จุดเดน 

1. บัณฑติที่จบไปแลวเวลาไปทํางานเปนผูมคีวามรับผิดชอบ กลาแสดงออก 

2. บัณฑติเปนผูพรอมที่จะใหไดรับการพัฒนา 

3. บัณฑติเปนผูที่มนี้ําใจ ใหความชวยเหลือและมจีติอาสา 
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4. ภูมทิัศนสวยงาม อาคารสถานที่สวยงาม 

5. อาจารยเอาใจใสดูแลด ีชวยในการพัฒนานักศึกษา 

6. อาจารยผูนเิทศเปนผูมคีวามอดทน เรยีบงายและเปนกันเอง 

7. ภาพลักษณของมหาวทิยาลัยด ี

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การคัดเลอืกนักศกึษาควรมีการกลั่นกรองผูที่มทีัศนคติตอวชิาชีพ 

2. ควรมกีารพัฒนาใหนักศกึษามคีวามรับผิดชอบ เชน จายเงินคาเทอม หรอืจายเงินคืน กยศ. 

3. ควรมกีารคํานงึถงึความปลอดภัยของนักศกึษา 

4. การออกไปฝกปฏบิัตงิานควรมกีารทํา MOU กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5. ควรมทีี่จอดรถหรอืจัดระบบที่จอดรถใหดแีละสวยงาม 

ผูแทนชุมชน 

 จุดเดน 

1. มหาวทิยาลัยมีการใหบรกิารวชิาการแกสังคมที่หลากหลายดาน 

2. มหาวทิยาลัยมีหลักสูตรที่มีความหลากหลาย 

3. การเขาถงึโอกาสทางการศึกษามมีากกวามหาวทิยาลัยอื่นๆ 

4. บัณฑติที่สําเร็จการศกึษาที่นี่มงีานทํา 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรออกใหบรกิารวชิาการแกชุมชนใหมากขึ้น 
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- ภาพกจิกรรมการประเมนิ 
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