
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน         

ปีการศึกษา 2560       

มหาวิทยาลัยราชธาน ี
      
i 

2560 

มหาวิทยาลัยราชธานี  

วันที่ 13-14 กันยายน 2561  



ข 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชธานี  

สารบัญ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ........................................................................ 2 

วิธีประเมิน .............................................................................................................................. 4 

วิธีการตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถอืของข้อมูล ............................................................ 5 

ผลการประเมิน ....................................................................................................................... 6 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ....................................... 6 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ................................................................................. 8 

จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง รายองค์ประกอบ

คุณภาพ ................................................................................................................................. 9 

ภาคผนวก 

     - ค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับสถำบัน 

     - ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับสถำบัน 

     - ผลกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย 

     - ภำพกิจกรรมกำรประเมิน 

 
 

  



1 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชธานี  

รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชธานี 

วันท่ี 13-14 กนัยายน พ.ศ. 2561 

 

รายนามคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษา 

1. รองศำสตรำจำรย ดร.ไทย   ทิพยสุวรรณกุล  ประธำนกรรมกำร 

2. ผูชวยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนพรรณ  ธำน ี   กรรมกำร 

3. รองศำสตรำจำรยภรณี    ศริิโชติ   กรรมกำร 

4. อำจำรย์ธนำศักดิ์   ข่ำยกระโทก  กรรมกำร 

5. อำจำรย์สิรมิำ    บูรณ์กุศล  เลขำนุกำร 

 

 

 

.......................................................................................... ประธำนกรรมกำร 

 (รองศำสตรำจำรย ดร.ไทย  ทิพยสุวรรณกุล) 

 

 

.......................................................................................... กรรมกำร 

(ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธนพรรณ  ธำนี) 

 

 

.......................................................................................... กรรมกำร 

        (รองศำสตรำจำรยภรณี  ศิรโิชติ) 

 

 

.......................................................................................... กรรมกำร 

           (อำจำรย์ธนำศักดิ์  ขำ่ยกระโทก) 

 

 

.......................................................................................... เลขำนุกำร 

          (อำจำรย์สิรมิำ  บูรณ์กุศล)  



2 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชธานี  

บทสรุปผู้บริหาร 

  

มหำวิทยำลัยรำชธำนี เป็นมหำวิทยำลัยในกลุ่ม ข (1) สถำบันที่เน้นกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำ

ตรี ในรอบปีกำรศึกษำ 2560 มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมคู่มือกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

โดยในระดับสถำบันประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) กำรผลิตบัณฑิต จ ำนวน 5 ตัวบ่งช้ี (2) กำรวิจัย 

จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ (3) กำรบริกำรวิชำกำร จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี ้(4) กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวันนธรรม จ ำนวน 

1 ตัวบ่งช้ี และ (5) กำรบริหำรจัดกำร จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี ้

ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน ของมหำวิทยำลัยรำชธำนี ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2560 เมื่อวันที่ 13-14 กันยำยน 2561 จ ำนวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ ผลกำร

ด ำเนินงำนในภำพรวม มีระดับคุณภำพดี (คะแนนเฉลี่ย 4.22) เมื่อวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนรำย

องค์ประกอบ พบว่ำ องค์ประกอบที่มีระดับคุณภำพดีมำก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 

4.75) องค์ประกอบที ่3 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปะและวันนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และองค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร (คะแนนเฉลี่ย 4.66) 

องค์ประกอบที่มรีะดับคุณภำพพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 3.33)  

เมื่อพิจำรณำผลประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ จ ำแนกเป็นปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร และ

ผลลัพธ์ พบว่ำ ปัจจัยน ำเข้ำ มีคำ่คะแนนเฉลี่ย 2.67 อยู่ในระดับพอใช้ กระบวนกำร มีคำ่คะแนนเฉลี่ย 5.00

อยู่ในระดับดีมำก และ ผลลัพธ์ มคี่ำคะแนนเฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับดี 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้มีข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมให้มหำวิทยำลัย

มีผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึน้ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะโดยภาพรวม 

1. เนื่องจำกจ ำนวนนักศกึษำใหม่มีแนวโน้มลดลง ตลอดจนบริบทในกำรประกอบอำชีพของบัณฑิต

เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น มหำวทิยำลัยควรมกีลยุทธ์ในกำรจัดกำรศกึษำที่เหมำะสม เชน่ 

1.1 ปรับปรุง/พันนำหลักสูตรและรำยวิชำที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

1.2 พันนำบัณฑิตให้มคีวำมสำมำรถในกำรเป็นผู้ประกอบกำร 

1.3 พันนำหลักสูตรระยะสั้นจำกศักยภำพของมหำวิทยำลัยและสอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของตลำดแรงงำน 

1.4 ปรับระบบกำรจัดกำรศึกษำเป็นระบบ “กลุ่มวิชำ” ที่ผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียนได้ และ

สำมำรถขอรับปริญญำได้ตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย เป็นต้น 
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2. มหำวิทยำลัยควรวำงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภำพในกำรแสวงหำแหล่งทุนวิจัยจำกภำยนอกให้มำก

ขึ้น โดยเฉพำะจำกภำครัฐ ซึ่งปัจจุบันนโยบำยกำรจัดสรรงบประมำณในด้ำนที่จัดในลักษณะงบบูรณำกำร 

ตั้งไว้ที่กระทรวง/กรมต่ำงๆ แทนจัดสรรตรงให้กับมหำวิทยำลัยของรัฐแล้ว ทั้งนี้  รวมถึงกำรจดทะเบียนกับ

กระทรวงกำรคลังในกำรเป็นที่ปรึกษำเฉพำะด้ำน ตำมศักยภำพของมหำวิทยำลัย เพื่อให้บริกำรแก่

หนว่ยงำนภำครัฐ ทีจ่ัดงบประมำณแบบบูรณำกำรไว้ที่จังหวัดมำกขึน้ด้วยเช่นกัน 

3. มหำวิทยำลัยควรพันนำทักษะกำรเขียนโครงกำร วัตถุประสงค์ กำรก ำหนดตัวชี้วัด กำรประเมิน

ควำมส ำเร็จของโครงกำรและแผน ทั้งในด้ำนกำรพันนำนักศึกษำ กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม และกำร

ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวันนธรรม เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถเขียนโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับเกณฑ์กำร

ประกันคุณภำพกำรศกึษำของ สกอ. และส่งผลตอ่กำรพันนำมหำวิทยำลัย 

4. มหำวิทยำลัยควรพันนำปัจจัยที่เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอน เช่น สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ส ำหรับ

นักศึกษำ อุปกรณ์ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ตลอดจนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ (ที่จอดรถ

ส ำหรับอำจำรย์ นักศึกษำ ที่เป็นร่มเงำ ทำงเดินที่มีหลังคำ จำกอำคำรที่ท ำงำนไปยังอำคำรเรียน ห้องน้ ำ

สะอำด แตอุ่ปกรณ์ในห้องน้ ำที่ช ำรุดเสียหำย เครื่องปรับอำกำศในหอ้งเรียนไม่เย็น) เป็นต้น  
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วธิีการประเมิน 

 

วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยตำมระบบและกลไกที่ก ำหนดขึ้น ทั้งนี้ โดย

กำรวิเครำะห์/เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภำพว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์

และได้มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 

2. เพื่อให้มหำวิทยำลัยทรำบสถำนภำพของตนเองอันจะน ำไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงในกำรพันนำ

คุณภำพไปสู่เกณฑ์และมำตรฐำนที่ตัง้ไว้ 

3. เพื่อให้มหำวิทยำลัยทรำบจุดแข็ง จุดที่ควรพันนำ ตลอดจนได้รับแนวทำงในกำรเสริมจุดแข็ง และ

ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงของมหำวิทยำลัย เพื่อกำรพันนำอย่ำงตอ่เนื่อง 

การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการประเมิน) 

การวางแผนการประเมิน 

การเตรียมและวางแผนก่อนการประเมิน ประธำนกรรมกำรได้มอบหมำยให้กรรมกำรประเมินทุก

คนศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกตัวบ่งชี้และทุกองค์ประกอบ  และได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำร

ประเมิน  ถึงวิธีกำรประเมิน และกำรเขียนรำยงำน 

การด าเนินการระหว่างการประเมิน คณะผูป้ระเมินได้ด ำเนินกำรตำมล ำดับดังนี้ 

1.  คณะกรรมกำรประเมินพบผูบ้ริหำรและคณำจำรย์ ประธำนช้ีแจง วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 

ชี้แจงก ำหนดเวลำกำรประเมิน และแนะน ำคณะกรรมกำรประเมินกับทีมบริหำรของหน่วยงำน ผู้บริหำร

สูงสุดของหน่วยงำนบรรยำยสรุปผลกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยให้คณะกรรมกำรประเมินทรำบและ

ซักถำม 

2.  คณะกรรมกำรประเมินโดยใช้วิธีพิชญพิจำรย์ (Peer Review) โดยคณะกรรมกำรทุกคนได้

ร่วมกันประเมินไปพร้อมๆ กันทุกตัวบ่งชีแ้ละทุกองค์ประกอบ ตรวจหลักฐำนเอกสำรอ้ำงอิงต่ำงๆ จำกระบบ 

CHE QA Online 

3.  กำรสัมภำษณ์ ได้ด ำเนินกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร คณำจำรย์ นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ ผู้ใช้บัณฑิต และ

ผูแ้ทนชุมชน 

4.  ศึกษำเอกสำรหลักฐำนจำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง คู่มือต่ำงๆ ผลกำรประเมินคุณภำพ

ภำยในของคณะเปรียบเทียบกับในปีที่ผำ่นมำ และหลักฐำนเชงิประจักษ์อื่นๆ 

 การด าเนินงานหลังการประเมิน 

1.  น ำเสนอผลกำรประเมินให้ผู้บริหำร คณำจำรย์ ผู้เกี่ยวข้อง รับทรำบและร่วมอภิปรำยผลกำร

ประเมิน 

2. สรุปรำยงำนประเมิน จัดท ำรูปเล่มส่งใหก้ับงำนประกันคุณภำพกำรศกึษำของมหำวิทยำลัย 
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วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถอืของข้อมูล 

ก ำหนดให้กรรมกำรที่ตรวจประเมิน  ศึกษำเอกสำรเชิงประจักษ์ และสอบทำนข้อมูล จำกนั้นน ำ

ข้อมูลมำเสนอต่อคณะกรรมกำรทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ และในกำรน ำเสนอ

ผูบ้ริหำรและทีมงำน ได้เปิดโอกำสให้บุคลำกร สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นโต้แย้งในผลกำรประเมินได้  โดย

ต้องมีหลักฐำนเชิงประจักษ์มำแสดง 

เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน 

ในกำรประเมินครั้งนี้คณะกรรมกำรตัดสินผลตำมเกณฑ์คะแนนผลลัพธ์  1 - 5 ของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศกึษำ โดยพิจำรณำตัดสินผลตำมเกณฑ์  ดังนี้ 

คะแนน 0.00 – 1.50       หมำยถึงกำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเรง่ดว่น 

คะแนน 1.51 – 2.50       หมำยถึงกำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 

คะแนน 2.51 – 3.50       หมำยถึงกำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 

คะแนน 3.51 – 4.50       หมำยถึงกำรด ำเนินงำนระดับดี 

คะแนน 4.51 – 5.00       หมำยถึงกำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชธานี  

ผลการประเมิน 

ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา

2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ/ไม่

บรรล ุ

เป้าหมาย 

คะแนน 

หมายเหต ุ

(เหตุผลของการ

ประเมนิที่ต่างจาก 

SAR) 

ตัวตั้ง/

ตัวหาร 
ผลลพัธ ์

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 

1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร

โดยรวม (ผลลัพธ์) 
3.20 

42.38 
3.26  3.26 

 

13 

1.2 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มี

คุณวุนิปริญญำเอก (ปัจจัยน ำเข้ำ) 
ร้อยละ 10 

30 
18.87  2.36 

 

159 

1.3 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรง

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (ปัจจัยน ำเข้ำ) 
ร้อยละ 10 

20 
12.58  1.05 

 

159 

1.4 กำรบริกำรนักศึกษำระดับ

ปริญญำตรี (กระบวนกำร) 
6 ข้อ 6 ข้อ  5 

 

1.5 กิจกรรมนักศกึษำระดับปริญญำ

ตร ี(กระบวนกำร) 
6 ข้อ 6 ข้อ  5 

  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1 3.33  

องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและ

พันนำงำนวิจัยหรอืงำนสร้ำงสรรค ์

(กระบวนกำร) 

6 ข้อ 6 ข้อ  5 

 

2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำน

สร้ำงสรรค์ (ปัจจัยน ำเข้ำ) 
4.5 

27.58 
4.60  4.60 

 

6 

2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์

ประจ ำและนักวิจัย (ผลลัพธ์) 
4 

27.80 
4.64  4.64 

 

6 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2 4.75  
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชธานี  

ตัวบ่งชี ้

เป้าหมาย 

ปีการศกึษา

2560 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ/ไม่

บรรล ุ

เป้าหมาย 

คะแนน 

หมายเหต ุ

(เหตุผลของการ

ประเมนิที่ต่างจาก 

SAR) 

ตัวตั้ง/

ตัวหาร 
ผลลพัธ ์

องค์ประกอบที่ 3 : การบรกิารวชิาการ 

3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

 (กระบวนกำร) 

5 ข้อ 6 ข้อ  5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3 5  

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุง

ศลิปะและวันนธรรม (กระบวนกำร) 

6 ข้อ 6 ข้อ  5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4 5  

องค์ประกอบที่ 5 : การบรหิารจัดการ 

5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำร

ก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ 

กลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของ

คณะ (กระบวนกำร) 

7 ข้อ 7 ข้อ  5  

5.2 ผลกำรบริหำรงำนของคณะ 

(ผลลัพธ์) 
3.8 

23.83 
3.97  3.97 

 

6 

5.3 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพ

หลักสูตร (กระบวนกำร) 

5 ข้อ 5 ข้อ  5  

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5 4.66  

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบที่ 1 -5 4.22  
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชธานี  

ตาราง ป.2 ผลการวิเคราะห์ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

 

 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

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  การด าเนินงานต้อง

ปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 

2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 กำรผลิตบัณฑิต 1.71 5.00 3.26 3.33 การด าเนนิงานระดับพอใช ้

2 กำรวิจัย 4.60 5.00 4.64 4.75 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

3 กำรบริกำรวิชำกำร - 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วันนธรรม 

- 5.00 - 5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

5 กำรบริหำรจัดกำร - 5.00 3.97 4.66 การด าเนนิงานระดับดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบง่ชี ้

ทุกองค์ประกอบ 

2.67 5.00 3.96 4.22 การด าเนนิงานระดับด ี

ผลการประเมนิ ระดับพอใข ้ ระดับดีมาก ระดับด ี   
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จุดเด่น/แนวทางเสริมจดุเด่น จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรบัปรุง 

รายองค์ประกอบคุณภาพ 

 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑติ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. อำจำรย์ที่มีคุณวุนิปริญญำเอกและ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์

ของ สกอ. 

 

1. ควรมีกำรจัดระบบและกลไกเชงิรุกในกำร 

สรรหำอำจำรย์ที่มีวุนปิริญญำเอกและ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเข้ำมำเป็นอำจำรย์

ประจ ำของมหำวิทยำลัยมำกชึน้ รวมทั้งสร้ำง

แรงจูงใจให้อำจำรย์ประจ ำเข้ำสู่ต ำแหน่งทำง

วิชำกำรให้มำกขึ้น 

 

 

องค์ประกอบที่  2 : การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. สถำบันจัดสรรงบอุดหนุนกำรวิจัยจ ำนวน

มำก และเพิ่มขึน้จำกปีกำรศกึษำ 2559 

ประมำณ 23% 

2. มีผลงำนวิจัยที่ตพีิมพ์ในฐำน TCI 1 และ   

TCI 2 เพิ่มขึน้ 2 เท่ำ จำกปีกำรศกึษำ 2559 

1. ส่งเสริม สนับสนุน กำรขอทุนสนับสนุนกำร

วิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. กำรสนับสนุนกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร

ประเภทหนังสือ ต ำรำ/เอกสำรวิชำกำร ยัง

ไม่ชัดเจนเท่ำที่ควร 

 

1. สร้ำงแรงจูงใจให้คณำจำรย์ท ำผลงำนทำง

วิชำกำรให้มำกขึ้น โดยเฉพำะควำมชัดเจนใน

เรื่องกำรเป็นเจ้ำของสทิธิ์และผลประโยชน์ที่

เกิดขึ้นจำกผลงำน  
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องค์ประกอบที่ 3 : การบรกิารวชิาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 

 

 

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 : การบรหิารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. กำรพันนำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน

คุณภำพกำรศกึษำมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ตำมล ำดับ 

 

1. มหำวิทยำลัยควรก ำกับติดตำมกำร

ด ำเนนิงำนตำมแผนปรับปรุงคุณภำพจำก

ข้อเสนอแนะของกำรประเมินคุณภำพอย่ำง

ใกล้ชิดยิ่งขึน้ 

จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- - 
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ภาคผนวก 

 

- ค ำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับสถำบัน 

- ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับสถำบัน 

- รำยชื่อผูใ้ห้สัมภำษณ์ 

- ภำพกิจกรรมกำรประเมิน 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชธานี  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชธานี  

- ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 

 

ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชธานี 

ระหว่างวันที่  13 – 14 กันยายน 2561 
 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

08.30-09.00 น. ประชุมคณะผูป้ระเมินภำยในระดับสถำบัน ก ำหนดและทบทวนแผนกำร

ด ำเนนิงำน 

 

09.00-10.00 น. 

 

คณะผู้ประเมินฯพบคณะผูบ้ริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

- อธิกำรบดีกล่ำวต้อนรับและแนะน ำผูบ้ริหำร 

- น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินตนเองของมหำวิทยำลัย  

- แนะน ำคณะผูป้ระเมิน ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และกิจกรรมของกำรประเมินคุณภำพ 

- ถำม– ตอบ ในประเด็นส ำคัญ 

 

10.00-12.00 น. คณะผู้ประเมินฯตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนเพื่อประเมินคุณภำพภำยใน 

 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนทั้งระดับคณะและมหำวิทยำลัยตำมเกณฑก์ำร 

ประเมินระดับสถำบันทั้ง 5 องค์ประกอบโดยพิชญพิจำรณ์ ผ่ำน Che-QA Online 

 ผูป้ระเมินซักถำมข้อมูลเพิ่มเติม 

 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00-15.00 น. สัมภาษณ์ระดับมหาวิทยาลัย 

กลุ่มที่ 1 อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี คณบดี 

 

 กลุ่มที่ 2 คณำจำรย์ บุคลำกรสำยสนับสนุน   

 กลุ่มที่ 3 ผูแ้ทนชุมชน ผูใ้ช้บัณฑติ ศิษย์เก่ำ นักศึกษำ   

15.00-18.00 น. คณะผู้ประเมินฯตรวจสอบเอกสำร หลักฐำนเพื่อประเมินคุณภำพภำยใน 

 ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนทั้งระดับคณะและมหำวิทยำลัยตำมเกณฑก์ำร 

ประเมินระดับสถำบันทั้ง 5 องค์ประกอบโดยพิชญพิจำรณ์ ผ่ำน Che-QA Online 

ผูป้ระเมินซักถำมข้อมูลเพิ่มเติม 

 

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

หมำยเหตุ: ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
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วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

08.30-09.00 น. ประชุมคณะผูป้ระเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับสถำบัน  

09.00-10.00 น. คณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับสถำบันเดินตรวจเยี่ยม อำคำร

เรียน หอ้งปฏิบัติกำรต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย 

 

10.00-12.00 น. คณะผู้ประเมินฯประชุม สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับ

สถำบัน ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 

 

12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน  

13.00-14.30 น. คณะผู้ประเมินฯประชุม สรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับ

สถำบัน ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560 

 

14.30-16.00 น. คณะผู้ประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยใน ระดับสถำบัน น ำเสนอผลกำรประเมิน

แก่คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัย และเปิดโอกำส

ซักถำม พรอ้มให้ขอ้เสนอแนะในกำรพันนำ 
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ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย 

บุคลากร 

 
 
 
สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

จุดเด่น 

 -ควำมสะดวกสบำย  

 -อำจำรย์ที่มำสอนมีชื่อเสียง ให้ควำมรูไ้ด้เป็นอย่ำงดี 

 -ประสำนงำนได้ดี เข้ำใจในงำนได้เร็ว 

 -บัณฑติที่ไปท ำงำนด้วยเป็นตัวหลักในกำรท ำงำน 

 -ควำมรับผดิชอบในกำรท ำงำนสูง ท ำงำนรวดเร็ว  

-มีควำมคุ้นเคยกัน เนื่องจำกเคยไปฝึกด้วยกันขณะเรียน 

-สำมำรถเรียนรู้งำนได้เร็ว ปรับตัวได้เร็ว ท ำงำนที่รับผิดชอบได้ดี 

จุดที่ควรพันนำ 

 -เทคโนโลยี กำรใชโ้ปรแกรมด้ำนเทคโนโลยี 

 -กำรสบืค้นขอ้มูลด้วยตนเอง 

 -บุคลิกภำพเป็นคนใจร้อน  

 -มีบำงกลุ่มที่อ่อนทำงวิชำกำรและควรพันนำเพิ่มเติม 

ข้อเสนอแนะ 

 -เสริมควำมรูด้้ำนปรัชญำกำรศกึษำ  

 -ส่งเสริมเรื่องเครือข่ำยกับสถำบัน/หน่วยงำนอื่นๆ เพื่อช่วยในกำรท ำงำน 

 -อยำกใหม้หำวิทยำลัยติดตำม เยี่ยมเยียนบัณฑิต หลังจบกำรศกึษำ 

 -อยำกใหม้หำวิทยำลัยเข้ำไปช่วยอบรมพันนำควำมรู้ใหมแ่ก่ครูในโรงเรยีน 

 -อยำกใหพ้ำท ำแผนกำรสอนที่หลำกหลำย 

 -อยำกใหน้ักศึกษำได้ขึ้นฝกึเวรกลำงคืน เพื่อให้ได้เรียนรู้กำรปฏิบัติงำนจริง 

 -อยำกใหม้หำวิทยำลัยสร้ำงค่ำนิยมในกำรท ำงำนด้ำนวิชำชีพ ควำมรับผดิชอบในกำรท ำงำน จติ

วิญญำณในกำรท ำงำน 

 

 

สัมภาษณ์บัณฑติ/ศษิย์เก่า 

เหตุผลที่มำเรียน 

-ได้รับกำรรับรองจำกสภำวิชำชีพ จบแล้วมีงำนท ำ 
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-ดูบริบทของมหำวิทยำลัย สภำพแวดล้อมสวยงำม 

-อำจำรย์ที่มำสอนมีควำมรู้ มปีระสบกำรณ์ มีคุณวุนิตรงตำมสำขำที่เรยีน 

-เพื่อนแนะน ำ รุน่พี่ที่เรียนที่มหำวิทยำลัยแนะน ำ  

จุดเด่นของหลักสูตรที่เรียน 

 -อำจำรย์เอำใจใส่ ให้ค ำปรึกษำ ให้ค ำแนะน ำในกำรเรียนได้เป็นอย่ำงดี 

 -หลักสูตรได้ใบประกอบวิชำชีพ 

 -บัณฑติที่จบส่วนใหญ่สอบใบประกอบวิชำชีพได้  

 -ประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอน 

จุดที่ควรพันนำ 

 -ที่จอดรถไม่เพียงพอ และจอดกลำงแจง้ 

 -สื่ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัย และเพียงพอ 

 -หอ้งน้ ำสะอำด แต่อุปกรณ์ในห้องน้ ำเริ่มพังเสียหำย 

ข้อเสนอแนะ 

 -อยำกใหม้ีอำจำรย์มำให้ค ำปรึกษำวิจัยมำกขึ้น  

 

สัมภาษณ์นักศึกษา 

เหตุผลที่มำเรียน 

 -รุ่นพี่แนะน ำ  

-ได้รับกำรรับรองจำกสภำวิชำชีพ 

 -ต้องกำรใบประกอบวิชำชีพครู  

 -ใกล้บ้ำน  

 -รุ่นพี่สอบใบประกอบวิชำชีพได้ในคะแนนที่สูง ได้งำนท ำ 

จุดเด่นของหลักสูตรที่เรียน 

 -อำจำรย์ที่ปรึกษำดูแล เอำใจใส่ ให้ค ำแนะน ำเป็นอย่ำงดี 

 -อำจำรย์ผูส้อนให้ควำมรูอ้ย่ำงเต็มที่ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรท ำงำนได้จริง 

 -สื่อกำรเรียนกำรสอน หนังสือในหอ้งสมุดทันสมัย 

จุดที่ควรพันนำ 

 -อุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน เช่น โปรเจคเตอร์ไม่ชัด ไมโครโฟน เป็นต้น 

 -กำรจัดกิจกรรมของมหำวิทยำลัย ให้ควำมส ำคัญกับคณะอื่นๆ น้อย (ยกเว้นคณะพยำบำล) 

 -ที่จอดรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซต์นอ้ย ไม่มรี่มเงำ  

 -รถรับส่งนักศึกษำ ขณะขึ้นเวรตอนกลำงคืน 

 -อยำกใหม้ีระบบกำรสบืค้นหนังสือในหอ้งสมุดที่ค้นหำได้ง่ำยขึ้น 
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สัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน 

กิจกรรมที่มหำวิทยำลัยไปช่วยชุมชน 

 -ไปร่วมท ำกิจกรรมกับ อบต กับชุมชน โรงเรยีน 

 -อยำกใหม้หำวิทยำลัยไปท ำกิจกรรม/โครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

จุดเด่น 

 -ประชำชนได้รับควำมรู้เรื่องสุขภำพ กำรคัดแยกขยะ และได้รับควำมสนใจมำกขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 

 -อยำกใหม้ีหน่วยซ่อมเคลื่อนที่ ซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 

 -อยำกได้ศูนย์วันนธรรมของชุมชนให้เด็กรุ่นหลังได้สืบทอด 
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- ภาพกิจกรรมการประเมิน 
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