


 

รายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report) 
 

 

มหาวิทยาลัยราชธาน ี

 

 

 
ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

(สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

รายงาน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 



คํานํา 

 

 มหาวิทยาลัยราชธานีเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางมีความมุงมั่น

ในการผลิตบัณฑิตซึ่งพรอมดวยคุณภาพ ไดมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาการตางๆ ตลอดจน

มุงที่จะพัฒนาวิชาการ การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยาง

ตอเนื่อง นับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนมา มหาวิทยาลัยราชธานีไดใชระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เปนตัวบงชี้ตัวหนึ่ งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report; SAR) ของมหาวิทยาลัยราชธานี ฉบับนี้ได

จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการประเมินตนเองตามเกณฑประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 

ประกอบดวย ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี้ของสกอ. นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯยังไดดําเนินการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในทั้ง ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ครบทั้ง ๓ ระดับ  มหาวิทยาลัยราชธานี         

หวัง เปนอยางยิ่งวารายงานประเมินตนเองประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ จะเปนไปตามวัตถุประสงค                  

และสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยพรอมที่จะใหขอมูล

เพ่ิมเติมใดๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษา เพ่ือใหเกิดความสมบูรณของขอมูล 

 

 

 

    

          (ดร.วิลาวัณย  ตันวัฒนะพงษ) 

                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี 
 



 

บทสรุปผูบริหาร 

 

  มหาวิทยาลัยราชธานี เปนมหาวิทยาลัยในกลุม ข (๑) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีของ 

สกอ. มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติตามหนาที่ใน ๔ ภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ

แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
 

          ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชธานี ไดดําเนินการในดานประกันคุณภาพตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี ้ จากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป ๒๕๕๙ ที่ผานมา มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามการประเมินเอง

ตามรายองคประกอบ ของ สกอ. ดังนี ้
  

องคประกอบ คะแนน ระดับคุณภาพ 

องคประกอบที่ ๑ การผลติบัณฑิต ๓.๒๘ พอใช 

องคประกอบที่ ๒ การวิจัย ๔.๗๗ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๔.๖๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ๑๓ ตัวบงชี้ ๕ องคประกอบของ สกอ. ๔.๑๙ ดี 

 



 
 
 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘) 

 
 
 
 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชธานี 

ผานความเห็นชอบจากทีป่ระชุมฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เมือ่วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ หนาที่ ๒/๑๑ 

คํานํา 
 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ และรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ระหวางวันที่ ๑๗ และ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งน้ัน  ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง จึงไดจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘) ฉบับน้ีข้ึน ซ่ึงไดผาน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับน้ี จัดทําข้ึนตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวย ส่ิงที่หนวยงานตองดําเนินการเรงดวน 
ขอเสนอแนะรายองคประกอบคุณภาพ โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ชวงเวลา และผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมอยางชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบ
ผลการพัฒนาอยางตอเน่ืองตอไป 

 
 
 
 ......................................................... 
 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชธานี 
 

 

 
 

สารบัญ 
 

 หนา 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ หนาที่ ๓/๑๑ 

 
คํานํา ๒ 
   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘  ๔ 
   
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

ขอเสนอแนะรายองคประกอบคุณภาพ ๕ 
  

   
รายช่ือคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําป ๒๕๕๙  
 

๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
 

วัน เดือน ป และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที ่๑๗ – ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริาชสมบัติครบ ๖๐ ป 

 
รอบปการประเมิน 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ หนาที่ ๔/๑๑ 

ปการศึกษา ๒๕๕๘ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง สังกัด 
๑ รองศาสตราจารยดร.ไทย ทิพยสุวรรณกูล ประธานกรรมการ อิสระ 
๒ ผูชวยศาสตราจารยดร.ธนพรรณ ธานี กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๓ รองศาสตราจารย ภรณี ศิริโชต ิ กรรมการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 
๔ อาจารยธนาศักดิ์ ขายกระโทก  กรรมการ มหาวิทยาลัยราชธานี 
๕ อาจารยสิริมา บูรณกุศล กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยราชธานี 

 
 
 
 
บทสรุปสําหรับผูบริหารจากผลการประเมิน 
 

 

สรุปขอมูลพื้นฐาน 
มหาวิทยาลัยราชธานี มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และมีการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน ๕ 

องคประกอบ ๑๓ ตัวบงช้ี ของสกอ. ประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๙ อยูในคุณภาพระดับดี  
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด จํานวน ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๑ ไดคุณภาพระดับดี  โดยมีรายละเอยีดดังนี้

  

สรุปผลการประเมิน 
องคประกอบ ผลการประเมินเฉลี่ย (เต็ม ๕) 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ หนาที่ ๕/๑๑ 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 
๑. การผลิตบัณฑิต  ๓.๒๒ ๓.๒๒ 
๒. การวิจัย ๔.๔๒ ๔.๔๒ 
๓. การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ๔.๐๐ 
๕. การบริหารจัดการ ๔.๕๘ ๔.๕๘ 

คะแนนเฉลี่ย ๑๓ ตัวบงชี้ ๕ องคประกอบ ๔.๐๙ ๔.๐๑ 
 
 
 
 
สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรใหการสนบัสนุนในองคประกอบที่อยูระหวางดําเนนิการ 

องคประกอบที่ ๑ การผลิตบณัฑิต 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีแนวโนมลดลง 
๒. สัดสวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนนอย สวนใหญเปนอาจารยอาวุโสที่เกษียณอายุราชการ 
๓. อาจารยจํานวนหน่ึงมีวุฒิการศึกษาสูงสุดไมตรงกับสาขาวิชาที่สอน 
ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 
๑. ทําการวิจัยสถาบันเพ่ือหาสาเหตุดังกลาวใหชัดเจน แลวนําผลมาใชวางแผนหรือกําหนดแนวทางการแกไขใหเหมาะสม 
๒. จัดระบบและกลไกที่สามารถสนับสนุนใหอาจารยมีคุณสมบัติตามเกณฑใหมากข้ึนอยางตอเน่ือง ควบคูไปกับการมีอาจารยอาวุโสที่มีประสบการณ เฉพาะ

การมีตําแหนงทางวิชาการจําเปนตองมีระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ที่เขมแข็งและจริงจัง 
๓. สงเสริมใหอาจารยมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสาขาที่เปดสอน หรืออยางนอยการรับอาจารยใหมตองมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานที่คณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ หนาที่ ๖/๑๑ 

องคประกอบที่ ๒ การวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ควรกระตุนใหทําการวิจัยในเร่ืองที่สามารถนําไปเผยแพรในแหลงอางอิงที่มีคุณภาพสูงและใชในการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 
ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 

 ไมมี 

องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
 

-  

องคประกอบที่ ๔ การทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑.  การประเมินผลความสําเร็จของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมยังไมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 
๑. ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
  

- 
 
ขอเสนอแนะในภาพรวม 

๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนการวางตําแหนง (Positioning) ของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะการเปดหลักสูตรที่มีศักยภาพ และสอดคลอง
กับจุดเนนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนภาพอนาคตของประเทศไทย (Thailand 4.0) หลักสูตรปริญญาตรีตองใหความสําคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีพ้ืนฐาน
และทัศนะที่ดีตอการเปนผูประกอบการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาตองใหความสําคัญแกหลักสูตรท่ีมีการทําวิทยานิพนธใหมากข้ึน 

๒. จัดหลักสูตรระยะส้ันที่ตรงกับความตองการของชุมชนและสังคม เชน หลักสูตรพยาบาลดูแลผูสูงอายุ หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการทํา
บัญชีสมัยใหมและการเปนผูตรวจสอบบัญชี เปนตน 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ หนาที่ ๗/๑๑ 

๓. ใหมีหนวยงานของมหาวิทยาลัยที่รองรับการจดทะเบยีนกับกระทรวงการคลังเพ่ือเปนที่ปรึกษาเฉพาะทางใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได 
๔. สราง Brand ของมหาวิทยาลัยทางดานวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมพ้ืนบานซ่ึงเคยมีการริเร่ิมไวบางแลว ควบคูกับความโดดเดนดานภูมิสถาปตยของ

มหาวิทยาลัย และพัฒนาสภาพแวดลอมใหเหมาะสม เพ่ือเปนแหลงทองเที่ยวเชิงการศึกษา โดยประสานกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  
 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘) 

ขอเสนอแนะรายองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบ ขอเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพฒันา เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ 
องคประกอบที่ ๑  
การผลิตบณัฑิต   

๑. สัดสวนอาจารยที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก และ 
๒. ตําแหนงทางวิชาการมีจํานวน
นอย สวนใหญเปนอาจารยอาวุโส
ที่เกษียณอายุราชการ 
 

๑. จัดระบบและกลไกที่สามารถ
สนับสนุนใหอาจารยมี คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกใหมากข้ึน  
๒.จัดระบบและกลไกที่ สามารถ
สนับสนุนใหอาจารยมีคุณสมบัติ
ต าม เกณ ฑ ให ม าก ข้ึนอย า ง
ต อ เน่ื อ ง ค วบ คู ไป กับ การมี
อาจารยอาวุโสที่มีประสบการณ 
เฉพาะการมีตําแหนงทางวิชาการ
จํ า เป น ต อ งมี ร ะ บ บ พ่ี เล้ี ย ง 
(Mentoring) ที่ เข ม แ ข็ งแ ล ะ
จริงจัง 

-รอยละ ๑๐ จาก
จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 
-รอยละ ๑๐ จาก
จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 

ตลอดป
การศึกษา 
๒๕๕๙ 

๕๐๐,๐๐๐ คณะวิชา/
สํานัก

อธิการบด ี



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ หนาที่ ๘/๑๑ 

องคประกอบ ขอเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพฒันา เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ 
องคประกอบที่ ๒  
การวิจัย   
 

๑. ควรกระตุนใหทําการวิจัยใน
เร่ืองที่สามารถนําไปเผยแพรใน
แหลงอางอิงที่มีคุณภาพสูงและใช
ในการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการได 
 

๑. จัดทําวารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชธานี จํานวน 2 
กลุมสาขา คือ วารสารนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตรการแพทยและ
วารสารนวัตกรรมทาง
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๒. สงเสริมใหอาจารยมีผลงาน
ทางวิชาการในวารสารในระดับ
คุณภาพที่สูงข้ึนที่ไดรับการ
ยอมรับในฐานขอมูลของ สกอ.
เพ่ิมมากข้ึน 

-อยางนอย ๒ ฉบับ/
กลุม 
 
 
 
 
- มีผลงานที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารเพ่ิมข้ึน
จากปการศึกษาที่ผาน
มา 

ตลอดป
การศึกษา 
๒๕๕๙ 

๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
บาท 

สํานักวิจัยและ
งานสรางสรรค 

 

องคประกอบที่ ๓ 
การบรกิาร
วิชาการ  
 

- บริการวิชาการที่บานคอหวาง 
อบต.คูเมือง 
 

ตอบสนองความ
ตองการของชุมชนอยาง
นอย ๕ ดาน  
- ดานกฎหมาย  
- ดานการศึกษา  
- ดานบริหารธุรกิจ  
- ดานสุขภาพอนามัย 
และ 
- ดานวิศวกรรม 

ตลอดป
การศึกษา 
๒๕๕๙ 

๑๐๐,๐๐๐ 
บาท 

ศูนยบริการ
วิชาการ 

องคประกอบที่ ๔ 
การทํานุบาํรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การประเมินผลความสําเร็จของ
แผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมยังไมสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
แผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะตัวช้ีวัดเชิง

ทุกกิจกรรม ตลอดป
การศึกษา 
๒๕๕๙ 

- ศูนยศิลปะ
และ

วัฒนธรรม 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ หนาที่ ๙/๑๑ 

องคประกอบ ขอเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพฒันา เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ 
คุณภาพ 
 

องคประกอบที่ ๕  
การบริหาร
จัดการ 

- - - - - - 

 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ หนาที่ ๑๐/๑๑ 

รายชื่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘) 

ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑. อธิการบดี (ดร.วิลาวัลย  ตันวัฒนะพงศ)      ประธานกรรมการ 
 ๒. รองอธิการบดฝีายวิเทศสัมพันธ (อาจารยเมธาวี ตันวัฒนะพงษ)    กรรมการ 
 ๓. รองอธิการบดฝีายบริหาร (ดร.บรม ตันวัฒนะพงษ)     กรรมการ 
 ๔. รองอธิการบดีฝายวิชาการ        กรรมการ 

๕. คณบดีทุกคณะ         กรรมการ 
๖. อาจารยธนาศักดิ์ ขายกระโทก        กรรมการ 

 ๕. อาจารยสิริมา บูรณกุศล        กรรมการ 
 ๖. อาจารยกนกกาญจน ศรีสุรินทร        กรรมการ 
 ๗. อาจารยสุจิตรา กฤติยาวรรณ        กรรมการ 
 ๖. อาจารยภาวิณี ศรีสันต         กรรมการ 

๗. อาจารยณัฐพงษ สอนอาจ         กรรมการ 
 ๘. อาจารยวารุณี เตชะคุณารักษ        กรรมการ 
 ๙. อาจารยปาริชาติ สุทภิมารส        กรรมการ 

๑๐. อาจารยศศลักษณ แกวบุตรา        กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. อาจารยเบญญาภา แสนสุทธิ ์        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

โดยมีหนาที ่
 ๑. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 



สารบัญ 

 หนา 

คํานํา  

บทสรุปสําหรับผูบริหาร  

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  

๑. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา (โดยยอ) ๑ 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ๓ 

         ผังโครงสรางมหาวิทยาลัยราชธานี ๕ 

         รายนามกรรมการสภาและรายนามผูบรหิารมหาวิทยาลัยราชธานี ๖ 

         การจัดการเรียนการสอน ๖ 

         ขอมูลพื้นที่และอาคารสถานที่ ๑๐ 

๒. ผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้ สกอ.   

องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ๑๓ 

องคประกอบที่ ๒ การวิจัย ๒๗ 

องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ๓๓ 

องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔๐ 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๔๓ 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ สกอ.   

ตารางผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ๕๘ 

ภาคผนวก  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  

 



 

 

สวนท่ี ๑  

ขอมูลทั่วไปสถานศึกษา 



~ ๑ ~ 
 

๑. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยราชธานี เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ไดรับ

อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ ใหเปลี่ยนประเภทสถาบันจากวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชธานี เปน “มหาวิทยาลัยราชธานี”  
 

 มหาวิ ทยาลั ยราชธานี  ถื อกํ าเนิ ดขึ้ นจากความต องการทางการศึกษาของเยาวชน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาบุคลกรในทองถิ่น และเพื่อผูแสวงหา

ความกาวหนาในทางวิชาการไดมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม โดยมุงหวังใหบัณฑิตมีศักยภาพเพียงพอในการนําความรูและ

ประสบการณไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะผูกอตั้งมหาวิทยาลัยราชธานี มีปณิธานท่ี

จะใหสถาบันการศึกษามุงมั่นในการถายทอดความรูพรอมกับการเสริมสรางคุณธรรม และสงเสริมความกาวหนาให

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนผูเพียบพรอมดวยคุณธรรมและสติปญญา ตลอดจนสนองความตองการดานกําลังคน          

ของประเทศ 
 

 มหาวิยาลัยราชธานี ไดรับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ใหจัดตั้งขึ้นในนาม  “วิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชธานี” เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๖ ณ เลขท่ี ๔๘๗ ถนนชยางกูร ตําบลขามใหญ อําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๔๕๓๑-๒๑๗๖-๗ และไดรับการรับรองวิทยฐานะจาก

ทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖ 

 

 

ชื่อและเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยราชธานี 

          ภาษาไทย        :         มหาวิทยาลัยราชธานี 

          อักษรยอ         :         มรธ. 

          ภาษาอังกฤษ    :         RATCHATHANI UNIVERSITY 

          อักษรยอ         :         RTU 

 

 

ชื่อและเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธาน ี

          ภาษาไทย        :         มหาวิทยาลัยราชธานี 

          อักษรยอ         :         มรธ. อว. 

          ภาษาอังกฤษ    :         RATCHATHANI UNIVERSITY, UDONTHANI CAMPUS 

          อักษรยอ         :         RTU.UDC. 

 

 

 



~ ๒ ~ 
 

ตราสัญลักษณ มหาวิทยาลัยราชธานี 

 

 

  

 

 

 

องคประกอบ 

          ๑. วงกลมรอบนอกเปนชอชัยพฤกษ 

          ๒. ชื่อเต็มมหาวิทยาลัยท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ การแสดงปการศึกษาที่เปลี่ยนสถานะ 

          ๓. วงกลมรอบในเปนรูปรัศม ี

          ๔. ชื่อยอมหาวิทยาลัยเปนรูปเพชร ตั้งอยูบนลายกนกซึ่งมีฐานเปนดอกบัวบาน 

 

ความหมาย 

          ดอกบัวบาน  หมายถึง ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ 

          อักษรยอ มรธ ประกอบกนเปนรูปเพชร หมายถึง ความเปนเลิศ ความแข็งแกรงทางปญญาและ

ความคดิ 

          รัศม ี หมายถึง ความเจริญรุงเรืองความกาวหนาในวิทยาการและเทคโนโลยีทุกแขนง ชื่อเสียงและคุณ

งามความดี แผปกไปทั่วทุกทิศ 

 

สปีระจําสถาบัน 

          สีแสด 

  

ตนไมประจําสถาบัน 

          ตนหางนกยูง 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และ วัตถุประสงค 

 

ปรัชญา 

          ความรู คูคุณธรรม 

 

ปณิธาน 

          มหาวิทยาลัยราชธาน ี มีปณิธานท่ีจะถายทอดความรูควบคูกับการเสริมสรางคุณธรรมและสงเสริม

ความกาวหนาใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนผูเพียบพรอมดวยคุณธรรมและสติปญญา ตลอดจนสนองความ

ตองการกําลังคนของประเทศ 

 

วสิัยทัศน 

          มหาวิทยาลัยราชธานี เปนสถาบันการศึกษาแหงความรูคูคุณธรรมของชุมชน มีระบบการศึกษาท่ี

หลากหลาย มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม กระจายโอกาสและสรางความเสมอภาค ทางการศึกษารวมทั้ง

การเปนคลังความรูแกปวงชนเปนคลังความรูสาธารณะและสรางภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล  

  

พันธกิจ 

๑. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ เปนบัณฑิตท่ีสมบูรณ มีความรอบรูดานวิชาการ วิชาชีพ คูคุณธรรมตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย

ยืดหยุนตามความตองการของผูเรียนและการพัฒนาประเทศ 

๒. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนตลอดจนการ

พัฒนาประเทศ 

๓. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อการรวมเรียนรูและพัฒนาชุมชนใหเข็มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนรุักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมของทองถิ่นและของชาติ 

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาลและ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. สรางเครือขายระหวางสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบตางๆ สรางเครือขายการเรียนรูสูชุมชน และสรางระบบ

ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสถาบันอุดมศึกษากับหนวยงานและองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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วัตถุประสงค 

         ๑. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูในวิชาการ และความสามารถในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา

ความรูใหมๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศเปนบัณฑิตที่มี

คุณธรรม มีวินัยในการทํางาน มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความสํานึกในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความ

พอเพียง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

          ๒. เพ่ือพัฒนาองคความรู นวัตกรรมอยางตอเนื่องดวยการสงเสริมการศึกษาการวิจัยการฝกอบรม

คณาจารยและบุคลากร เพ่ือประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศโดยรวม 

          ๓. เพ่ือใหบริการและรวมเรียนรูทางวิชาการและวิชาชีพถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เปนประโยชน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          ๔. เพื่อสงเสริมการศึกษา การวิจัย การฝกอบรมคณาจารยและบุคลากรเพื่อความกาวหนาทาง

วิชาการ ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศโดยรวม 

          ๕.เพื่อเปนศูนยกลางใหการใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งการเผยแพรความรูดานตางๆ แกสังคม 

          ๖. เพ่ือเปนศูนยกลางในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

          ๗. เพ่ือใหมีระบบบริหารงานท่ีทันสมัย และมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

          ๘. เพ่ือจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารจัดการในทุกดานอยางเหมาะสมเพียงพอและแสวงหา

ความรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

อัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

 

อัตลักษณ 

 “บัณฑิตราชธานีเปนผูนํา มีความรูควบคูคุณธรรม”  

 

เอกลักษณ 

“รักษความเปนไทย ใสใจสังคม” 
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-งานขอมูลวิชาการ 
-งานหลักสูตร 
-งานการเรียนการสอน 

-งานลงทะเบียน 
-งานประมวลผล 
-งานตรวจสอบและออกเอกสาร 

-งานสโมสร/ชมรม 
-งานกีฬาและนันทนาการ 
-งานวินัยและพัฒนานักศึกษา 
-งานสวัสดิการ 
-งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
-งานนักศึกษาสัมพันธ 
-งานนักศึกษาเกาสัมพันธ 
-งานหอพักนักศึกษา 
 

-งานธุรการ 
-งานโครงการวิจัย 
-งานวิจัยสถาบัน 
-งานขอมูลและเผยแพร 

-งานประชาสัมพันธภายนอก 
-งานประชาสัมพันธภายใน 
-งานถายภาพ 
-งานศิลปกรรม 

-งานประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
-งานตํารา 

-งานเลขานุการ 
-งานพัฒนาทรัพยากร 
-งานวารสารและสิ่งพิมพ 
-งานขอมูลและเผยแพร 

-งานโครงการความรวมมือ 
กับองคการและหนวยงาน 
ตางประเทศ 
-งานการศึกษาตอเน่ือง 
-งานโครงการแลกเปลี่ยน 
อาจารยและนักศึกษา 

-งานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-งานสนับสนุนทางเทคนิค 
-งานเทคนิคสารสนเทศ 
-งานบริการสารสนเทศ 
 
-งานอินเตอรเน็ต 
-งานหองปฏิบัตกิาร 
-งานปฏิบัติการระบบ   
คอมพิวเตอร 
-งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 
-งานบริการและฝกอบรม 
คอมพิวเตอร 
 

-งานธุรการ 
-งานฝกอบรม 
-งานสงเสริมและพัฒนา 
องคความรูและทกัษะบุคลากร 

-งานศิลปวัฒนธรรม 
-งานหอประวัติ 
-งานธรรมสถาน 
-งานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
-งานศิลปวัฒนธรรมอีสาน 
-งานจัดนิทรรศการและ 
การแสดงดานศิลปวัฒนธรรม 
 

โครงสรางการจัดองคกรการบริหารมหาวทิยาลัยราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลยั 

อธิการบดี 

ฝายตรวจสอบภายใน 
คณะที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒ ิ

ของมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบด ี
ฝายวิชาการ 

รองอธิการบด ี
ฝายกิจการนักศึกษา 

คณะและบัณฑิตวิทยาลัย 

สํานักวิชาการ 

สํานักทะเบียน 

สํานักกิจการนักศึกษา 

รองอธิการบด ี
วิทยาเขตอุดรธานี 

สํานักวิจัย 

สํานักการคลังและทรัพยสิน 

-งานบัญช ี
-งานการเงิน 
-งานจัดซ้ือและจัดจาง 
-งานงบประมาณ 

สํานักอาคารสถานที ่

-งานอาคารสถานที่และบริเวณ 
-งานสาธารณูปโภค 
-งานซอมบํารุง 
-งานรักษาความปลอดภัย 

สํานักประชาสัมพันธ 

สํานักวางแผน 

-งานแผนงาน 

-งานกิจการพิเศษ 

สํานักงานอธิการบด ี

สํานักสงเสริมมาตรฐานการศึกษา 

สํานักวิทยบริการ 

สํานักบริการวิชาการแกสังคม 

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิเทศสัมพันธ 

สํานักพัฒนาเทคโนโลยี  
สารสนเทศ 

สํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
สํานักกองทุนการศึกษา 

-งานทุนการศึกษา 
-งานกองทุนใหกูย ืม 
เพ่ือการศึกษา 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม 

รองอธิการบด ี
ฝายบริหาร 
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รายนามกรรมการสภา มหาวทิยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ฯพณฯ พลอากาศเอกกําธน สนิธวานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. พลเอกชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยดร.นินนาท โอฬารวรวุฒ ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๔. รองศาสตราจารยนพพงษ บุญจิตราดุลย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๕. รองศาสตราจารยสุธ ีอักษรกิตติ ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๖. ผูชวยศาสตราจารยชัยนรินทร วีระสถาวณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๗. นายประดิษฐ ตันวัฒนะพงษ    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๘. นางสาวเมธาวี ตันวัฒนะพงษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย 

๙. ศาสตราจารยพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑๐. รองศาสตราจารยชลอ วองวฒันาภิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑๑. นางสาวจุไรรัตน แสงบุญนํา   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายนามผูบริหาร มหาวทิยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ดร.วิลาวัณย ตันวฒันะพงษ    อธิการบด ี

๒. นายประดิษฐ ตันวัฒนะพงษ    รองอธิการบดีวิทยาเขตอุดรธานี 

๓. ดร.สุรางคนา มัณยานนท   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๔. ดร.บรม ตันวัฒนะพงษ    รองอธิการบดีฝายบริหาร 

๕. นางสาวเมธาวี ตันวัฒนะพงษ    รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและพัฒนาเทคโนโลย ี

๖. ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร    รักษาการรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

๗. รองศาสตราจารย ดร.สมาน อัศวภูม ิ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญวิชญ สมพงษธรรม คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๙. รองศาสตราจารย อภินันทน มัณยานนท  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๐. นางสาวเมธาวี ตันวัฒนะพงษ   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

๑๑. นายสุเมธ  สุภัทรจําเนียร   คณบดีคณะนิติศาสตร 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารย เยาวลักษณ โพธิดารา  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๑๓.ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําลอง ชูโต   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตอุดรธานี 

๑๔. นางวัลลภา ธรรมศริ ิ    ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
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การจัดการเรียนการสอน 
 

         มหาวิทยาลัยราชธานีเปดดําเนินการเรียนการสอนใน  ๖ คณะ แบงเปนระดับปริญญาตรี ๕ คณะ ๙ หลักสูตร 

และระดับบัณฑิตศึกษา ๑ คณะ ๕ หลักสูตร ดังนี ้

ระดับปริญญาตรี ๕ คณะ  ๙ หลักสูตร  

                       คณะนิติศาสตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

                                  - สาขาวิชานิติศาสตร  

 - สาขาการปกครองทองถิน่                                                        

                       คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

                                  - สาขาวิชาการบัญชี 

                                  - สาขาวิชาการจัดการ 

                                  - สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

                       คณะพยาบาลศาสตร หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

                                  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 

                       คณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

                                  - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

                                  - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

                       คณะศึกษาศาสตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

                                  - สาขาการศึกษาปฐมวัย       

ระดับบัณฑิตศึกษา ๑ คณะ ๕ หลักสูตร ดังนี ้

                      บัณฑิตวิทยาลัย 

                                  - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

                                  - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                                  - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

                                  - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

                                  - หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

        มหาวิยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เปดดําเนินการเรียนการสอน ดังนี ้

                        

                       คณะพยาบาลศาสตร 

                                  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 

                       

 

 



~ ๘ ~ 
 

จํานวนนักศึกษา 
 

        ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี (มรธ.) และ วิทยาเขตอุดรธานี (มรธ.วอ.)  

มีนักศึกษา ท้ังสิ้นจํานวน ๒,๔๙๙ แบงเปน ดังนี ้
 

 คณะวิชา มรธ. 

(คน) 

มรธ. วอ.  

(คน) 

รวมท้ังส้ิน 

(คน) 

นิติศาสตร ๘๑  ๘๑ 

บริหารธุรกิจ ๑๐๔ ๘ ๑๑๒ 

พยาบาลศาสตร ๗๕๐ ๕๕๐ ๑,๓๐๐ 

ศึกษาศาสตร ๖๕๓  ๖๕๓ 

วิศวกรรมศาสตร ๖๒  ๖๒ 

บัณฑิตวิทยาลัย ๒๙๑  ๒๙๑ 

รวมท้ังส้ิน ๑,๙๔๑ ๕๕๘ ๒,๔๙๙ 

 

สรุปขอมูลพื้นฐาน :  

 ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งสิ้น  ๑๖๒.๕ คน 

 - ปฏิบัติงานจริง  ๑๖๑.๕ คน 

 - ลาศึกษาตอ ๑ คน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๒๙.๕ คน 

 

ในจํานวนอาจารยประจําทัง้สิ้น ๑๖๒.๕ คน นั้น แบงเปนอาจารยระดับวุฒิการศึกษาตางๆ ดังนี ้

 คณะวิชา/หมวดวิชา รวม ตร ี โท เอก 

คณะนิติศาสตร  ๑๐ - ๙ ๑ 

คณะบริหารธุรกิจ  ๒๑ - ๒๐ ๑ 

คณะพยาบาลศาสตร  ๘๐.๕ - ๗๘ ๒.๕ 

คณะศึกษาศาสตร ๑๔ - ๑๓ ๑ 

วิศวกรรมศาสตร ๑๐ - ๑๐ - 

บัณฑิตวิทยาลัย ๒๗ - ๓ ๒๔ 

รวมท้ังส้ิน ๑๖๒.๕ - ๑๓๓ ๒๙.๕ 

 



~ ๙ ~ 
 

สรุปขอมูลพื้นฐาน :  

 ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งสิ้น  ๑๖๒.๕ คน 

 - ปฏิบัติงานจริง  ๑๖๑.๕ คน 

 - ลาศึกษาตอ ๑ คน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตาํแหนงอาจารย ๑๖๒.๕ คน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตาํแหนงผูชวยศาสตราจารย ๖ คน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตาํแหนงรองศาสตราจารย ๙ คน 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตาํแหนงศาสตราจารย ๓ คน 

 

 ในจํานวนเดียวกันนี ้มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ ทั้งสิ้น จํานวน ๑๘ คน ดังนี ้
 

คณะวิชา ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

นิติศาสตร - - - - 

บริหารธุรกิจ - - - - 

พยาบาลศาสตร ๒ - - ๒ 

วิศวกรรมศาสตร - ๑ - ๑ 

ศึกษาศาสตร - - - - 

บัณฑิตวิทยาลัย ๔ ๘ ๓ ๑๕ 

รวม ๖ ๙ ๓ ๑๘ 

 

  



~ ๑๐ ~ 
 

ขอมูลแสดงพื้นที่ และอาคารสถานที่ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชธานี  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ตั้งอยูเลขท่ี  ๒๖๑ ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  

โดยมีพื้นท่ีใชสอย รวม   ๒๐๘,๕๗๖  ตารางเมตร และอาคารสถานที่ ดังน้ี 

 

๑. อาคาร   เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ  มีพ้ืนที่      ๖,๒๔๐           ตารางเมตร  

ประกอบดวย 

๑.๑    หองเรียน    จํานวน         ๑๔    หอง 

๑.๒    หองปฏิบัติการทางพยาบาลศาสตร จํานวน          ๕ หอง 

๑.๓    หองประชุม    จํานวน          ๑ หอง 

๑.๔    หองพักอาจารย   จํานวน          ๖ หอง 

๑.๕    หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย  จํานวน          ๑ หอง 

๑.๖    หองปฐมพยาบาล   จํานวน          ๑ หอง 

๑.๗    หองพระ    จํานวน          ๑ หอง 

๑.๘    หองปฏิบัติการทางภาษา  จํานวน          ๑ หอง 

๑.๙    หองอาหาร    จํานวน          ๑ หอง 

๑.๑๐    หองน้ําชาย-หญิง   จํานวน         ๓๒ หอง 

 

๒. อาคาร    เฉลิมพระเกียรติฉลองสริิราชสมบัติครบ ๖๐ ป  มีพ้ืนที่          ๘,๔๔๘          ตารางเมตร  

ประกอบดวย 

๒.๑    สํานักงานอธิการบด ี   จํานวน           ๑    หอง 

๒.๒    สํานักทะเบียนและทรัพยสิน  จํานวน          ๑ หอง 

๒.๓    สํานักวิชาการ    จํานวน          ๑ หอง 

๒.๔    สํานักวิเทศสัมพันธ   จํานวน          ๑ หอง 

๒.๕    สํานักกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา จํานวน          ๑ หอง 

๒.๖    หองพักอาจารย   จํานวน         ๑๒ หอง 

๒.๗    หองปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค  จํานวน          ๓ หอง 

๒.๘    หองปฏิบัติการทางดนตร ี  จํานวน          ๑ หอง 

๒.๙    หองปฏิบัติการโภชนาการ  จํานวน          ๑ หอง 

๒.๑๐    หองปฏิบัติการเคม ี   จํานวน          ๑ หอง 

๒.๑๑    หองปฏิบัติการฟสิกส   จํานวน          ๑ หอง 

๒.๑๒    สํานักงานกิจการนักศึกษา  จํานวน          ๑ หอง 

๒.๑๓    หองจดัทําเอกสาร   จํานวน          ๑ หอง 



~ ๑๑ ~ 
 

๒.๑๔    หองประชุม    จํานวน          ๔ หอง 

๒.๑๕    หองรับรองกรรมการสภาฯ  จํานวน          ๑ หอง 

๒.๑๖    หองน้ําชาย-หญิง   จํานวน          ๓๒ หอง 

๒.๑๗    หองประชุมใหญ   จํานวน          ๑ หอง 

 

๓. อาคาร  เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐  มีพ้ืนที ่      ๘,๒๓๖.๘๐       ตารางเมตร  

ประกอบดวย 

๓.๑    หองเรียน    จํานวน         ๑๒    หอง 

๒.๒    หองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา  จํานวน        ๒ หอง 

๒.๓    หองปฏิบัติการวิศวกรรมอตุสาหการ จํานวน          ๑ หอง 

๒.๔    หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน          ๓ หอง 

๒.๕    สํานักวิทยบริการ   จํานวน          ๑ หอง 

๒.๖    หองปฏิบัติการสื่อและศิลปะ  จํานวน           ๑ หอง 

๒.๗    หองปฏิบัติการสอนนวัตกรรมฯ  จํานวน           ๑ หอง 

๒.๘    หองพักอาจารย   จํานวน           ๔ หอง 

๒.๙    หองน้ําชาย-หญิง   จํานวน          ๓๒ หอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

ขอมูลแสดงพื้นที่ และอาคารสถานที่ปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชธานี วทิยาเขตอุดรธานี ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

ตั้งอยูเลขท่ี ๒๙๓ ถ.เล่ียงเมอืง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

โดยมีพื้นท่ีใชสอย รวม ๑๑,๘๒๓.๖๘  ตารางเมตร และอาคารสถานท่ี ดังนี้ 

 
 

๑. อาคาร  ราชธานี    มีพ้ืนที่ ๕,๙๐๐ ตารางเมตร  ประกอบดวย 

๑.๑   หองประชุมใหญ ๕๐๑        จํานวน      ๑    หอง 

๑.๒   หองประชุมขนาดกลาง      จํานวน      ๓    หอง 

๑.๓   หองเรียน                     จํานวน   ๑๒ หอง 

๑.๔   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร    จํานวน     ๔ หอง 

๑.๕   หองปฏิบัติการพยาบาล   จํานวน     ๓ หอง 

 

๒. อาคาร  เทคโน    มีพ้ืนที่ ๔,๑๒๓.๖๘    ตารางเมตร  ประกอบดวย 

๒.๑  หองปฏิบัติการฟสิกส  จํานวน     ๑    หอง 

๒.๒  หองเรียนขนาดใหญ             จํานวน     ๒ หอง 

๒.๓  หองพักอาจารยพิเศษ  จํานวน     ๓ หอง 

๒.๔  หองกิจกรรมนักศกึษา  จํานวน     ๒ หอง 
 

 

หมายเหตุ : พื้นที่ทัง้หมดของ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี มีประมาณ ๑๐๘ ไร  (๑๗๒,๘๐๐ ตาราง

เมตร) 

          

 



 

 

สวนที่ ๒  

ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี สกอ. 



~ ๑๓ ~ 
 

 

องคประกอบและดัชนีประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม      

 

ชนิดของตัวบงชีผ้ลลัพธ 

เกณฑการ

ประเมิน 

คาเฉล่ียของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

                   

สูตรการคํานวณ 

                            ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

  คะแนนที่ได =  ------------------------------------------ 

                            จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอื่นๆตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

เห็นชอบไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้แตตองรายงานผลการ 

รับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 
 

เกณฑ เชงิปริมาณ 
 

 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

 

 ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชธานี มีจํานวนหลักสูตรทั้งสิ้น ๑๔ หลักสูตร แบงเปน 

หลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ดังนี ้
 

ปริญญาตรี คะแนนเต็ม ๕ 

คณะนติิศาสตร  

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๓.๒๐ 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๓.๒๐ 

 



~ ๑๔ ~ 
 

 

ปริญญาตรี คะแนนเต็ม ๕ 

คณะบริหารธุรกิจ  

- หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ๓.๑๙ 

- หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ ๓.๑๑ 

- หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ๓.๒๗ 

คณะพยาบาลศาสตร  

- หลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาล ๓.๒๘ 

คณะวิศวกรรมศาสตร  

- หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ๓.๓๐ 

- หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๓.๓๕ 

คณะศึกษาศาสตร  

- หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๓.๑๘ 

บัณฑิตศึกษา คะแนนเต็ม ๕ 

- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ๒.๘๕ 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๓.๑๕ 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๓.๑๕ 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๓.๑๘ 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๒.๙๒ 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร ๓.๒๐ 

 

จากขอมูลขางตนพบวา มหาวิทยาลัยราชธานี มีผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมไดคะแนน

เฉลี่ย ๓.๒๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ แบงเปนระดับปริญญาตรี ๙ หลักสูตร บัณฑิตศึกษา ๕ หลักสูตร         

ทุกหลักสูตรผานเกณฑการกํากับมาตรฐานและมีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานของ 

สกอ. ทัง้ ๖ องคประกอบครบถวนตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 

เอกสารหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข ๑.๑.๑ ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๕ ~ 
 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๑.๒ อาจารยประจําสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก      

 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง ๐ – ๕ 

                ๑. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค๒            

                          คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 

๕ = รอยละ ๔๐ขึ้นไป   

สูตรการคํานวณ            

๑. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

                        จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก *๑๐๐ 

                             จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด 

 

๒.แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕  

คะแนนที่ได =             รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก * ๕ 

                        ----------------------------------------------------------- 

                          รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 

 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชธานี มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

รวมทั้งสิ้น ๑๖๒.๕ คน มีอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน ๒๙.๕ คน คิดเปนรอยละ 

๑๘.๑๕ จากเกณฑการประเมินกําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ เทากับ รอยละ ๔๐ ขึ้นไป เมื่อนําผลการ

ดําเนินงานมาเทียบเกณฑ มีคาคะแนนที่ได เทากับ ๒.๒๗  (เอกสาร ๑.๒.๑) 

 

เอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ สรุปขอมูลอาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 

 



~ ๑๖ ~ 
 

 

สูตรการคํานวณ :  

1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

= 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X ๑๐๐ = 
๒๙.๕ 

X ๑๐๐ = ๑๘.๑๕% 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด(รวมลาศึกษาตอ) ๑๘๒.๕ 

 

๒. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

= 
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X ๕ = 
๑๘.๑๕ 

X ๕ = ๒.๒๗ รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 
๔๐ 

สรุปขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด ๑๖๒.๕ คน 

              - ปฏิบัติงานจริง ๑๖๑.๕ คน 

              - ลาศึกษาตอ ๑ คน 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๒๙.๕ คน 

 

ในจํานวนอาจารยประจําทัง้สิ้น ๑๖๒.๕ คน นั้น แบงเปนอาจารยระดับวุฒิการศึกษาตาง ๆ ดังนี ้

 คณะวชิา รวม ตรี โท เอก 

คณะนิติศาสตร ๑๐ - ๙ ๑ 

คณะบริหารธุรกิจ ๒๑ - ๒๐ ๑ 

คณะพยาบาลศาสตร ๘๐.๕ - ๗๘ ๒.๕ 

คณะศึกษาศาสตร ๑๔ - ๑๓ ๑ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๑๐ - ๑๐ ๐ 

บัณฑติวิทยาลัย ๒๗ - ๓ ๒๔ 

รวมท้ังสิ้น ๑๖๒.๕ - ๑๓๓ ๒๙.๕ 

 

 

 



~ ๑๗ ~ 
 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๑.๓ อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ    

 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน  

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง๐ – ๕ 

 

๑. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค๒ 

                   คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕= รอยละ ๖๐ ขึ้นไป  
 

 สูตรการคํานวณ 

๑. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร      

                   

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ*๑๐๐ 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด 

 

 ๒. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

      คะแนนที่ได  = รอยละของอาจายประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ   * ๕ 

                           ----------------------------------------------------------

-                  รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหคะแนนเปน ๕ 

 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 
 

                   ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชธานี มีอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาตอรวมทั้งสิ้น ๑๖๒.๕ คน มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ ทั้งสิ้น จํานวน  ๑๘ คน 

จําแนกเปนอาจารยที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย จํานวน ๓ คน อาจารยที่ดํารงตําแหน งรอง

ศาสตราจารย จํานวน ๙ คน และอาจารยท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๖ คน ดังนั้นรอย

ละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คิดเปนรอยละ ๑๑.๐๘  จากเกณฑการประเมิน

กําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ เทากับ รอยละ ๖๐ ขึ้นไป เมื่อนําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ มีคาคะแนน

ที่ได เทากับ ๐.๙๒ 

เอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ สรุปขอมูลอาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 



~ ๑๘ ~ 
 

 

สูตรการคํานวณ :  

๑.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X ๑๐๐ = 

๑๘ 
X ๑๐๐ = ๑๑.๐๘ 

จํานวนอาจารยประจําสถาบันท้ังหมด ๑๘๒.๕ 

 

๒. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 

 

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X ๕ 

 

= 

 

 

๑๑.๐๘ 
X ๕ = ๐.๙๒ 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ี

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 

๖๐ 

 

สรุปขอมูลพื้นฐาน : 

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด ๑๖๒.๕ 

       - ปฏิบัติงานจริง ๑๖๑.๕ 

       - ลาศึกษาตอ ๑ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย ๑๔๔.๕ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๖ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ๙ 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ๓ 

  
 

 

คณะวิชา ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

นิติศาสตร - - - - 

บริหารธุรกิจ - - - - 

พยาบาลศาสตร ๒ - - ๒ 

วิศวกรรมศาสตร - ๑ - ๑ 

ศึกษาศาสตร - - - - 

บัณฑิตวิทยาลัย ๔ ๘ ๓ ๑๕ 

รวม ๖ ๙ ๓ ๑๘ 

 



~ ๑๙ ~ 
 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี  

 

ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ  

    ๓–๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 
๑. จัดบริการการใหคําปรึกษา แนะแนวการใชชีวติ และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน

สถาบัน 

 

ผลการดําเนินงาน 

          มหาวิทยาลัยราชธานี มีการดําเนินการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว

การใชชีวิตแกนักศึกษาโดยมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (เอกสาร ๑.๔.๑.๗)  การแจกจายคูมือ

นักศึกษา(เอกสาร ๑.๔.๑.๑)  เพ่ือใหไดรับทราบกฎระเบียบขอบังคับ ขั้นตอนการดําเนินการตาง ๆ 

ที่จําเปน มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา (เอกสาร ๑.๔.๑.๒) ของนักศึกษาแตละช้ันป มีการจัดทํา

คูมือการใหคําปรึกษา (เอกสาร ๑.๔.๑.๓) เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานในการใหคําปรึกษา

แกนักศึกษาและ กําหนดตารางใหคําปรึกษา (เอกสาร ๑.๔.๑.๔) เพื่อใหเกิดโอกาสพบเจอกัน

ระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา กําหนดใหอาจารยท่ีปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา

แกนักศึกษา (เอกสาร ๑.๔.๑.๕) 

 มหาวิทยาลัยยังมีระบบฐานขอมูลนักศึกษา ประกอบดวย ขอมูลดานการเรียน ครอบครัว

และบุคคลที่สามารถติดตอไดเมื่อนักศึกษามีปญหา โดยเก็บไวในระบบทะเบียน Vision Net ซึ่ง

สามารถอัพเดทขอมูลไดท้ังจากอาจารยและนักศึกษา (เอกสาร ๑.๔.๑.๖) น อ ก จ า ก นี้ ท า ง

มหาวิทยาลัยราชธานีมีการจัดโครงการกิจกรรมแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา อาทิ โครงการ

เขาคายปลูกจิตสํานึกพัฒนาคุณธรรม ปการศึกษา ๒๕๕๘  โครงการปฐมนิเทศ (เอกสาร 

๑.๔.๑.๗) เปนตน  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถใชชีวิตในสถานะนักศึกษาดวยความถูกตอง 

 

 

 

 

 



~ ๒๐ ~ 
 

 

 
๒. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา มีการประชาสัมพันธการรับสมัครงานแก

นักศึกษาผาน เว็บไซตมหาวิทยาลัย(เอกสาร ๑.๔.๒.๑) และ Facebook มหาวิทยาลัย  

(เอกสาร ๑.๔.๒.๒) และบอรดประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย (เอกสาร ๑.๔.๒.๓) 

 ๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชธานีมีการดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ

สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๙ อยางหลากหลาย ซึ่งโครงการสวนใหญ

จะดําเนินการในลักษณะของความรวมมือระหวางคณะกับสํานักกิจการนักศึกษา เพื่อใหการ

เตรียมความพรอมเพื่อเขาสูการประกอบอาชีพของนักศึกษาสามารถตอบสนองตอลักษณะ

ของวิชาชีพของนักศึกษาในแตละคณะ โดยโครงการกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมเพื่อการ

ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๙ ที่ดําเนินการใหแกนักศึกษา

ผานโครงการปจฉิมนิเทศ (เอกสาร ๑.๔.๓.๑) นอกจากนี้ทางคณะพยาบาลศาสตรยังไดจัด

โครงการเพื่อเตรียมความพรอมในการสอบขึ้นทะเบียนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ

การผดุงครรภ ครั้งที่ ๓ (เอกสาร ๑.๔.๓.๒) 

 
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ ๑ -๓ทุกขอไมต่ํากวา 

๓.๕๑จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชธานี มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการแกนักศึกษาภายในป

การศึกษา ๒๕๕๙ โดยทําการสํารวจความพึงพอใจของการใหบริการแกนักศึกษาใน

ประเด็นตาง ๆ อยางครบถวนและครอบคลุม (เอกสาร ๑.๔.๔.๑) ซึ่งการประเมินคุณภาพ

การใหบริการแกนักศึกษาภายในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีการดําเนนิการดวยการการแจก

แบบสอบถามขอคิดเห็น ซึ่งผูตอบคําถามเปนนักศึกษาปจจุบันที่กําลังศึกษาอยู ตั้งแตชั้นปที่ 

๑ ถึง ชั้นปท่ี ๔ ในทุก ๆ คณะวิชาโดยมผีลของการประเมินคุณภาพของการใหบริการแก

นักศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๙ ดังตอไปนี้ ดังนี้(เอกสาร ๑.๔.๔.๒) 

 ๑. มีการจัดใหบริการคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน

สถาบันมีคาผลการประเมิน ๔.๒๖ 



~ ๒๑ ~ 
 

 

 ๒. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแหลงงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนกัศึกษา มีคาผลการประเมิน ๔.๑๘ 

 ๓. มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา มีคา

ผลการประเมิน ๔.๑๖ 

สําหรับผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบรกิารระดับคณะ มีดังนี้ 

๑.คณะศึกษาศาสตร (เอกสาร ๑.๔.๔.๓) 

๒.คณะพยาบาลศาสตร (เอกสาร ๑.๔.๔.๔) 

๓.คณะนิติศาสตร (เอกสาร ๑.๔.๔.๕) 

๔.คณะบริหารธุรกิจ (เอกสาร ๑.๔.๔.๖) 

๕.คณะวิศวกรรมศาสตร (เอกสาร ๑.๔.๔.๗) 

 
๕. นําผลการประเมินจากขอ ๔มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสง

ใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

มีการนําผลที่ไดจากคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษาเสนอตอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีขอเสนอแนะดังนี ้

 ๑.ควรใหมีการจัดกิจกรรมนอกหลังสูตรที่หลากหลาย  

 ๒.ควรจัดกิจกรรมนอกชั่วโมงเรียน 

 ๓.ควรใหทางมหาลัยจัดติววิชาการแกนักศึกษา 

 ๔.ควรปรับปรุงเรือ่งการเขากิจกรรม การประชาสัมพันธ ควรมีกําหนดการลวงหนา 

 ๕.ควรเพิ่มชองทางการกระจายขอมูลมากกวานี ้

โดยมีแนวทางปรับปรุงและผูรบัผิดชอบที่เสนอตอทีป่ระชุมกรรมการบริการมหาวิทยาลัยดังนี ้

 ๑.เพิ่มกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา /สํานักกิจการนักศึกษา ไดเพิ่มจํานวนกิจกรรมในแผนพัฒนา

นักศึกษา ป ๒๕๖๐ แลว (เอกสาร ๑.๔.๕.๓) 

 ๒.ปรับชวงเวลาการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม ไมกระทบตอชวงการเรียนหรือการสอบของนักศึกษา/

สํานักกิจการนักศึกษา โดยประสานงานสํานักวชิาการในการกําหนดปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาเพื่อไมใหกระทบตอการเรียนของนักศึกษา 

 ๓.ควรใหทางมหาลัยจัดติววิชาการแกนักศึกษา/สาํนักกิจการนักศึกษาจะไดจัดโครงการอบรมการใชสื่อ

การสอบแบบ E-Learning และทางคณะพยาบาลศาสตร/คณะวิศวกรรมศาสตรจัดติวเพื่อขอใบประกอบ

วิชาชีพ  

 ๔.ควรปรับปรุงเรือ่งการเขากิจกรรม การประชาสัมพันธ ควรมีกําหนดการลวงหนา/สํานักพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ / สํานักกิจการนักศึกษาโดยใชสื่ออินเตอรเน็ตชวยในการประชาสัมพันธ เชน  

เฟสบุกมหาวิทยาลัยโดยปจจุบันไดมีการอัพขาวสารใหทันสมัยตลอดเวลา (เอกสาร ๑.๔.๕.๔) 



~ ๒๒ ~ 
 

 

 ๕.ควรเพิ่มชองทางการกระจายขอมูลมากกวานี้ /สาํนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ / สํานักกิจการ

นักศึกษาใชสื่ออินเตอรเน็ตชวยในการประชาสัมพันธ เชน Facebook มหาวิทยาลัย ปายประกาศ โดย

ปจจุบันไดมีการอัฟเดทขาวสารใหทันสมัยตลอดเวลา 

สํานักกิจการนักศึกษาจะไดนาํไปปรบัปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการประเมิน

สูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา (เอกสาร ๑.๔.๕.๑-๑.๔.๕.๒) 

 ๖. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 

 

ผลการดําเนินงาน 

โดยมหาวิทยาลัยไดจัดบริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนเพื่อประชาสัมพันธใหศิษยเกา

ไดทราบในรูปแบบของการประชาสัมพันธผานเว็บไซดของมหาวิทยาลัย (เอกสาร ๑.๔.๖.๑) 

เว็บไซดศิษยเกา(เอกสาร ๑.๔.๖.๒) รวมทั้ง Facebook เพื่อใหขอมูลที่เปนประโยชนทางดาน

อาชีพ การทํางานหรือดานการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นระหวางมหาวิทยาลัยกับศิษยเกา

(เอกสาร ๑.๔.๖.๓) 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๑.๔.๑.๑  คูมือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี 

๑.๔.๑.๒ คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

๑.๔.๑.๓ คูมือการใหคําปรึกษา 

๑.๔.๑.๔ ตารางใหคําปรึกษา 

๑.๔.๑.๕ ระบบฐานขอมูลประวัตินักศึกษาในระบบ Vision Net 

๑.๔.๑.๖ โครงการเขาคายปลูกจิตสํานึกพัฒนาคุณธรรม ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๔.๑.๗ รายงานผลการดําเนินโครงการปฐมนิเทศ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๔.๒.๑ ตัวอยางหนา เว็บไซตมหาวิทยาลัย 

๑.๔.๒.๒ ตัวอยางหนา Facebook มหาวิทยาลัย 

๑.๔.๒.๓ บอรดประชาสัมพันธตามตึกตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

๑.๔.๓.๑ โครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๔.๔.๑ แบบสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการบริการ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๔.๔.๒ รายงานผลสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๔.๕.๑ รายงานผลสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการแกนักศึกษา 

๑.๔.๕.๒ รายงานการประชุมการกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ๗/๒๕๖๐ 

๑.๔.๖.๑ ตัวอยางหนาเว็บไชตมหาวิทยาลัย http://rtu.ac.th/ 

๑.๔.๖.๒ ตัวอยางหนาเว็บไซตศิษยเกา http://alumni.rtu.ac.th/ 

๑.๔.๖.๓ ตัวอยาง Facebook มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/RTUFanpage 



~ ๒๓ ~ 
 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ  

    ๓–๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 
๑. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามี

สวนรวม ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปที่เปดโอกาสใหนักศึกษามี

สวนรวม โดยการใหนายกสโมสรนักศึกษา (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๑.๑) เขารวมในการประชุม

คณะกรรมการบริหารงานดานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (เอกสาร

หมายเลข ๑.๕.๑.๒) เพ่ือรวมจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ปการศึกษา ๒๕๕๙

(เอกสารหมายเลข ๑.๕.๑.๓) 

 

๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 

-กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน  

-กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ  

-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  

-กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  

-กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสาร

หมายเลข ๑.๕.๒.๑) อันมีประเภทของกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคครบถวน

ทัง้ ๕ ประเภท (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๒.๒) ตามท่ีเกณฑการประกันคุณภาพของ สกอ. กําหนด 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(๑) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน 

๑.๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๙ 



~ ๒๔ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

๑.๒ โครงการพิธีไหวครู ปการศึกษา ๒๕๕๙* 

๑.๓ โครงการสงเสริมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน ปการศึกษา 

๒๕๕๙ 

๑.๔ โครงการรณรงค ปองกนัและแกไขปญหายาเสพติด ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕ โครงการใหความรูเกี่ยวกับการสื่อสารในยุค IT ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๖ โครงการสงเสริมทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๗ โครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๘ โครงการวันสําคัญท่ีเกี่ยวกับชาติและประชาธิปไตย ปการศึกษา ๒๕๕๙* 

 (๒) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

๒.๑ โครงการกีฬาเพ่ือสงเสริมสุขภาพปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 (๓) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

๓.๑ โครงการเขาคายปลูกจิตสํานึกพัฒนาคุณธรรม ปการศึกษา ๒๕๕๙* 

๓.๒ โครงการบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 (๔) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

๔.๑ โครงการพิธีไหวครู ปการศึกษา ๒๕๕๙* 

 ๔.๒  โครงการเฉลิมพระเกียรติวันแมแหงชาติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 ๔.๓  โครงการเขาคายปลูกจิตสํานึกพัฒนาคุณธรรม ปการศึกษา ๒๕๕๙* 

 ๔.๔  โครงการวันสําคัญท่ีเกี่ยวกับชาติและประชาธิปไตย ปการศึกษา ๒๕๕๙* 

(๕) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๕.๑ โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๒ โครงการพิธไีหวครู ปการศึกษา ๒๕๕๙* 

๕.๓ โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น “บุญกฐิน”ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๔ โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๕ โครงการตกับาตรและฟงเทศนปฏิบัติธรรม ภายในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการครบถวนทุกกิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๒.๓ – 

๑.๕.๒.๑๘) 

 ๓. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา

(เอกสารหมายเลข ๑.๕.๓.๑) ผานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๙ โดย

สอดแทรกการบรรยายเรื่องบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ(เอกสารหมายเลข 

๑.๕.๓.๒) ในชวงของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๓.๓) 



~ ๒๕ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 
๔. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม

และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคพรอมแนวทางการปรับปรุงของ

โครงการทุกโครงการตามที่กําหนดไวในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 

๒๕๕๙ โดยจัดทําออกมาเปนรายงานสรุปผลการประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการ

และมาตรการปรับปรุง(เอกสารหมายเลข ๑.๕.๔.๑) 

 ๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําป ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๕.๑)  โดยพบวา การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค

ของแผน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมด 

 ๖. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 

จากการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข 

๑.๕.๖.๑) ที่ประชุมมีขอเสนอแนะในเรื่องของจํานวนโครงการท่ีมีมากเกินไป ดังนั้นในปการศึกษา 

๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะท่ีไดจากที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอขอ

ปรับลดโครงการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๖.๒) โดยปรับลด

โครงการจาก ๒๕ โครงการเปน ๑๖ โครงการ ที่เปนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาครบทั้ง ๕ ดาน 

เนื่องจากมีจํานวนโครงการมากเกินไป จึงพิจารณารวมโครงการบางโครงการที่มลีักษณะกิจกรรม

ที่คลายกันเขาดวยกัน  และบางโครงการแตละคณะมีการดําเนินการแลวจึงเห็นควรตัดออกเพื่อ

ไมใหเกิดการซ้ําซอน  มหาวิทยาลัยจึงไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาใชประกอบการปรับแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๖.๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๒๖ ~ 
 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๑.๕.๑.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศกึษา มหาวิทยาลัยราชธานี  

ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕.๑.๒ รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานดานกิจการนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

๑.๕.๑.๓ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๑ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๒ เอกสารแสดงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบงตาม ๕ ประเภท ตามเกณฑที่กําหนด 

๑.๕.๒.๓ โครงการและสรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๔ โครงการและสรุปผลโครงการพิธีไหวครู ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๕ โครงการและสรุปผลโครงการสงเสริมการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงใน 

ชีวิตประจําวันปการศึกษา๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๖ โครงการและสรุปผลโครงการรณรงค ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปการศึกษา  

๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๗ โครงการและสรุปผลโครงการใหความรูเกี่ยวกับการสื่อสารในยุค IT ปการศึกษา  

๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๘ โครงการและสรุปผลโครงการสงเสริมทักษะการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ป 

การศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๙ โครงการและสรุปผลโครงการปจฉิมนิเทศ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๑๐ โครงการและสรุปผลโครงการวันสําคัญท่ีเกี่ยวกับชาติและประชาธิปไตย ปการศึกษา  

๒๕๕๙* 

๑.๕.๒.๑๑ โครงการและสรุปผลโครงการกีฬาเพ่ือสงเสริมสุขภาพปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๑๒ โครงการและสรุปผลโครงการเขาคายปลูกจิตสํานึกพัฒนาคุณธรรม ปการศึกษา  

๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๑๓ โครงการและสรุปผลโครงการบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๑๔ โครงการและสรุปผลโครงการเฉลิมพระเกียรติวันแมแหงชาติ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๑๕ โครงการและสรุปผลโครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๑๖ โครงการและสรุปผลโครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น “บุญกฐิน”ป

การศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๑๗ โครงการและสรุปผลโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕.๒.๑๘ โครงการและสรุปผลโครงการตักบาตรและฟงเทศนปฏิบัติธรรม ภายในมหาวิทยาลัย  

 

 



~ ๒๗ ~ 
 

 

 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๑.๕.๓.๑ ใบความรูประกันคุณภาพ 

๑.๕.๓.๒ งานนําเสนอประกอบการบรรยายเรื่องบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ 

๑.๕.๓.๓ กําหนดการพธิีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕.๔.๑ รายงานการประเมินตามวัตถุประสงคของโครงการและแนวทางการปรับปรุง 

สํานักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี 

๑.๕.๕.๑ รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.๕.๖.๑ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 

๑.๕.๖.๒ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ 

 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  :  

 

จุดเดน แนวทางการเสริม 

๑. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการ

จัดกิจกรรมนกัศึกษาเพื่อสงเสริมใหเปนบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคครบโดยมีการจัดกิจกรรมครบท้ัง๕ดาน 

๒. สํานักกิจการนักศึกษามีการสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาผานการ

ปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหม  

๑. สํานักกิจการนักศึกษาควรสงตัวแทนนักศกึษาทุก

หลักสูตรเขารวมอบรมความรูในเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอก เพื่อเปน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู และเพิ่มความเขาใจในเรื่องของ

การประกันคุณภาพใหมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรงุแกไข 

๑. บุคลากรที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาซึ่งมา

จากทุกคณะ  ยังมีภารกิจหลักในดานการเรียนการ

สอนในคณะ  

๒. ภาระงานของบุคลากรที่รับผิดชอบงานกิจการ

นักศึกษา 

๑. ควรเพิ่มบุคลากรหลักที่รับผิดชอบงานกิจก าร

นักศึกษาโดยตรง สําหรับการดําเนินงาน  ติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของกิจการนักศึกษา 

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

๒. ลดภาระงานประจําของบุคลากรหลักที่รับผิดชอบ

งานกิจการนักศึกษา 

 
 

 



~ ๒๗ ~ 

 

องคประกอบและดัชนีประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

องคประกอบที่ ๒ การวจิัย 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

ชนิดของตัวบงชี:้ กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน: 

 

คะแนน๑ คะแนน๒ คะแนน๓ คะแนน๔ คะแนน๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓– ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 
๑. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหาร

งานวจิัยหรืองานสรางสรรค 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชธานี มีระบบสารสนเทศ http://lib.rtu.ac.th/ หรือศูนยวิทยบริการสารสนเทศ ที่ใช

ประโยชนในการสืบคนและสําหรับการบริหารงานวิจัย (เอกสาร ๒.๑.๑) 

 

๒. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ - หองปฏิบัติการ

หรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวจิัยหรืองานสรางสรรค -หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย

หรืองานสรางสรรค -สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ

การผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ -กิจกรรมวชิาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชนการจัดประชุม

วชิาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคการจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย

รับเชิญ (visiting professor) 

 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชธานี มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี ้



~ ๒๘ ~ 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

๒.๑ มีสํานักงานวิจัยและงานสรางสรรค (เอกสาร ๒.๑.๒.๑) มีคณะกรรมการสํานักงานวิจัยและ

งานสรางสรรค ใหคําปรึกษาและดูแล สงเสริม สนับสนุนการทํางานวิจัยของคณาจารย  (เอกสาร

๒.๑.๒.๒)  

๒.๒ มีหองสมุดสําหรับเปนแหลงคนควางานวิจัย (เอกสาร ๒.๑.๒.๓) 

๒.๓ มีระบบ Internet แบบไรสาย เพ่ือใหอาจารยและนักศึกษาตลอดจนผูเกี่ยวของสามารถเขาถึง

แหลงขอมูลตางๆ เชน แหลงทุน สถาบัน หนวยงาน รวมถึงการประชาสัมพันธงานที่เก่ียวของดาน
การวิจัยและสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูไดโดยสะดวกภายในมหาวิทยาลัย (เอกสาร 

๒.๑.๒.๔)  

๒.๔ มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๒” (เอกสาร ๒.๑.๒.๕) 

๒.๕ มีการจัดอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย (เอกสาร ๒.๑.๒.๖) 

 ๓. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชธานี มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนสนับสนุนให

อาจารยผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑการสนับสนุนใหอาจารยและ

นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชธานี เรื่อง ผลการจัดสรร

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๗๓ โครงการเปนเงิน

ทั้งสิ้น ๕,๙๓๒,๐๐๐ บาท (เอกสาร ๒.๑.๓.๑) 

 
๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวชิาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 

    ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชธานีมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการและการตีพมิพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ โดยมหีลักเกณฑการสนับสนุนงบเผยแพรงานวิจัย (เอกสาร ๒.๑.๔.๑) และมีแบบขอ

อนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี (เอกสาร ๒.๑.๔.๒) 

ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีผลงานวิจัยท่ีไดรับเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ

นานาชาติจํานวน ๑๕๘ เรื่อง (เอกสาร ๒.๑.๔.๓, ๒.๑.๔.๔, ๒.๑.๔.๕, ๒.๑.๔.๖, ๒.๑.๔.๗และ 

๒.๑.๔.๘) 

 
๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวจิัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง

อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวจิัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

 

ผลการดําเนินงาน 

๕.๑ มกีารจัดโครงการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย(เอกสาร ๒.๑.๕.๑) 

๕.๒ สนับสนุนใหอาจารยเผยแพรผลงานวิจัยโดยการตีพิมพในวารสารตางๆและเผยแพรในการประชุม



~ ๒๙ ~ 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและทักษะในการทําวิจัย(เอกสาร 

๒.๑.๕.๒, ๒.๑.๕.๓, ๒.๑.๕.๔, ๒.๑.๕.๕, ๒.๑.๕.๖,และ ๒.๑.๕.๗:อางอิงตามขอ ๔ ผลงานวิจัยที่ไดรับ

การตีพิมพจาก ๖ คณะ) 

๕.๓ สนับสนุนใหอาจารยรวมเปนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยกับหนวยงานภายนอกสถาบัน 

(เอกสาร ๒.๑.๕.๘) 

๕.๔ สนับสนุนใหอาจารยรวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ/ตรวจเครื่องมือวิจัยกับสถาบันการศึกษา

ภายนอก (เอกสาร ๒.๑.๕.๙และ๒.๑.๕.๑๐) 

๕.๕ สนับสนุนใหอาจารยรวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยกับ

สถาบันการศึกษาอื่นๆ(เอกสาร ๒.๑.๕.๑๑) 

๕.๖ สรางขวัญและกําลังใจแกอาจารยในการทําวิจัยตามแนวทางในการสรางขวัญและกําลังใจ ยกยอง

นักวิจัยที่มีผลงานหรืองานสรางสรรคดีเดน  (เอกสาร ๒.๑.๔.๑๒) 

๕.๗ ประกาศยกยอง ชมเชย โดยบรรจุเขาเปนวาระการประชุมมหาวิทยาลัยราชธานี (เอกสาร ๒.๑.๔.๑๓) 

 
๖. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชธานี มรีะบบและกลไกสงเสริมการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจน

การคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน โดยระบุไว

ในคูมือวิจัยของมหาวิทยาลัยราชธานี (เอกสาร ๒.๑.๖.๑)และมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย มหาวิทยาลัยราชธานี (เอกสาร ๒.๑.๖.๒) 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๒.๑.๑ ระบบสารสนเทศ http://lib.rtu.ac.thหรือศูนยวิทยบริการสารสนเทศ 

๒.๑.๒.๑ ภาพของสํานักวิจัยและงานสรางสรรค 

๒.๑.๒.๒ คําสั่งคณะกรรมการสํานักงานวิจัยและงานสรางสรรค 

๒.๑.๒.๓ ภาพหองสมุดและแหลงสืบคนงานวิจัย 

๒.๑.๒.๔ ภาพจุดเชื่อมอินเทอรเน็ตแบบไรสาย ซึ่งชวยใหอาจารยสามารถเขาถึงแหลงขอมูลตางๆที่

เอื้อตอการดําเนินงานวิจัยไดโดยสะดวกภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย 

๒.๑.๒.๕ ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  "ราชธานี

วิชาการ ครั้งที่ ๒"  

๒.๑.๒.๖ โครงการอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย 

๒.๑.๓.๑ ประกาศผลจัดสรรทุนโครงการวิจัย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 



~ ๓๐ ~ 

 

๒.๑.๔.๑ ประกาศระเบียบการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย/คูมอืวิจัย 

๒.๑.๔.๒ แบบขออนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี 

๒.๑.๔.๓ สรุปผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรคณะบริหารธุรกิจจํานวน ๒๔ เรือ่ง 

๒.๑.๔.๔ สรุปผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรคณะวิศวกรรมศาสตรจํานวน ๑๓ เรือ่ง 

๒.๑.๔.๕ สรุปผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรคณะศึกษาศาสตรจํานวน ๑๕ เรื่อง 

๒.๑.๔.๖ สรุปผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรคณะนิติศาสตรจํานวน ๘ เรือ่ง 

๒.๑.๔.๗ สรุปผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรคณะพยาบาลศาสตรจํานวน ๖๓เรื่อง 

๒.๑.๔.๘ สรุปผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรบัณฑิตวิทยาลัยจํานวน ๔๐เรื่อง 

๒.๑.๕.๑ รายงานผลการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย  

๒.๑.๕.๒-๒.๑.๕.๗ สรุปผลงานวิจัยรายคณะตามการอางอิงใน ๒.๑.๔.๓-๒.๑.๔.๘  

๒.๑.๕.๘ หนังสือเชิญรวมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

๒.๑.๕.๙ หนังสือเชิญรวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธจากสถาบันการศึกษาภายนอก 

๒.๑.๕.๑๐ หนังสือขอความอนุเคราะหใหตรวจเครื่องมือวิจัยจากสถาบันการศึกษาภายนอก 

๒.๑.๕.๑๑ รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยกับ

สถาบันการศึกษาอื่น 

๒.๑.๕.๑๒ แนวทางในการสรางขวัญและกําลังใจ ยกยองนักวิจัยที่มีผลงานหรืองานสรางสรรคดีเดน 

๒.๑.๕.๑๓ รายงานการประชุมมหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ 

๒.๑.๖.๑ คูมือวิจัยของมหาวิทยาลัยราชธานี  

๒.๑.๖.๒ คําสั่งที่ ๐๒๔/๒๕๕๙ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยราชธานี  

 

ตัวบงชีท้ี่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

ชนิดของตัวบงชี:้ ปจจยันําเขา 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน ที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ งาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 

 

สูตรคํานวณ 

คะแนนที่ได= ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

                      ---------------------------------------------------------- 

                           จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน 

    



~ ๓๑ ~ 

 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

 

คณะวิชา คะแนนประเมินระดับคณะ 

(เต็ม ๕ คะแนน) 

คณะนิติศาสตร ๕ 

คณะบริหารธุรกิจ ๕ 

คณะพยาบาลศาสตร ๔.๕๘ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๕ 

คณะศึกษาศาสตร ๕ 

บัณฑิตวิทยาลัย ๔.๑๒ 

คะแนนเฉลี่ยทุกคณะ ๔.๗๘ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

๓.๕ ๔.๗๘ บรรล ุ ๔.๗๘ 
 
 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :ปจจัยนําเขา 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 

 

 สูตรการคํานวณ   

 คะแนนที่ ได  =  ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงาน 

                       ----------------------------------------------------------- 

                                      จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 

 

 

 



~ ๓๒ ~ 

 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

  

คณะวิชา คะแนนประเมินระดับคณะ 

(เต็ม ๕ คะแนน) 

คณะนิติศาสตร ๔.๕๐ 

คณะบริหารธุรกิจ ๕.๐๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๓.๔๐ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๔.๓๓ 

คณะศึกษาศาสตร ๕.๐๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย ๕.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ยทุกคณะ ๔.๕๔ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

๔.๐ ๔.๕๔ บรรลุ ๔.๕๔ 

 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  :  

  

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุงแกไข 

ขาดการดําเนินงานโครงการวิจัยรับทุนสนับสนุนจาก

ภายนอก 

ควรเสนอเปนชุดโครงการและหรือรวมทําวิจัยกับ

เครือขายสถาบันวิชาการและหนวยงานภายนอก  

การตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยท่ีมี Impact Factors สูง

คอนขางนอย 

สนับสนุนใหอาจารยไดพัฒนาศักยภาพในการผลิต

ผลงานวิจัยและมีการตีพิมพ เผยแพรในวารสารที่

เขาฐานTCI1 TCI2 

การผลิตตํารา เอกสารวิชาการและบทความวิชาการ พัฒนาศักยภาพอาจารยเพ่ือใหมีการผลิตตํารา/

เอกสารคําสอน/บทความทางวิชาการเผยแพร 

 



~ ๓๓ ~ 

 

องคประกอบและดัชนีประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

องคประกอบที่ ๓ การบริการวชิาการ 

  

ตัวบงชีท้ี่ ๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม 

 

ชนิดของตัวบงชี:้ กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ  

    ๓ – ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

  

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 
๑. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความ

รวมมือระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 

 

ผลการดําเนินงาน  

มหาวิทยาลัยราชธานีมีศูนยบริการวิชาการแกสังคมที่ปฏิบัติงานตามพันธกิจภารกิจหลักของ

สถาบัน (เอกสาร๓.๑.๑.๑) ในการบริการวิชาการแกสังคมซึ่งไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาทุกป โดย

ในปการศึกษา ๒๕๕๙ ทางศูนยบริการวิชาการแกสังคมไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริการ

วิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการเหลานี้จะมีตัวแทนของแตละคณะเขา

มาเปนกรรมการรวมกัน (เอกสาร๓.๑.๑.๒) กรรมการดังกลาวมีบทบาท รวมมือกันดําเนินงานการ

บริการวิชาการแกสังคม โดยวางระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคมระดับมหาวิทยาลัย 

(เอกสาร๓.๑.๑.๓) โดยใชความรู ความสามารถความเชี่ยวชาญและศักยภาพของแตละคณะมาระดม

สมองเพื่อรวมกันแก ไขปญหาหรือพัฒนาพื้นที่เปาหมาย  ที่มีความตองการรับบริการ ซึ่งในป

การศึกษา ๒๕๕๙ นี้ทางศูนยบริการวิชาการแกสังคมได ออกสํารวจชุมชน  ในเขตอําเภอเมืองวาริน

ชําราบ เดชอุดม และสวางวีรวงค  โดยมีการพบปะพูดคุยกับผูบริหารทองถิ่นและสํารวจบริบทชุมชน  

เพ่ือนําขอมูลมาเขาที่ประชุมเพื่อกําหนดชุมชนเปาหมายในการบริการวิชาการแกสังคมในปการศึกษา 

๒๕๕๙ (เอกสาร๓.๑.๑.๔) เมื่อดําเนินการสํารวจขอมูลแลวเสร็จ  คณะกรรมการไดมีการประชุม

วิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดชุมชนเปาหมาย  ซึ่งจากผลการวิเคราะหมีมติที่ประชุมใหชุมชนบานคําขา 

เทศบาลตําบลสวาง  อ.สวางวีระวงค เปนชุมชนเปาหมาย (เอกสาร ๓.๑.๑.๕)   และไดนําขอสรุป



~ ๓๔ ~ 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

จากการประชุม  เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  เพ่ือขอขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมและขอความรวมมือระหวางคณะในการชวยวิเคราะหสภาพปญหาและหาแนวทางที่แตละ

คณะจะนําไปพัฒนาและแกไขปญหาของพืน้ที่ในแตละดานรวมกันโดยใหวางแนวทางในการใหบริการ

กับกลุมเปาหมายตามศักยภาพและความสามารถของแตละคณะซึ่งแตละคณะสามารถวางแนวทาง

ในการบริการวิชาการแกสังคมนี้บูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอนหรืองานวิจัยของคณะที่

เห็นเหมาะสม  ซึ่งที่ประชุมไดอภิปรายซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม และมีมติ เห็นชอบชุมชน

เปาหมายท่ีนําเสนอ 

 ๒. จดัทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ ๑ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชธานีมีศูนยบริการวิชาการแกสังคมที่ปฏิบัติงานตามพันธกิจภารกิจหลักของ

สถาบัน (เอกสาร๓.๑.๑.๑) ในการบริการวิชาการแกสังคมซึ่งไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาทุกป โดย

ในปการศึกษา ๒๕๕๙ ทางศูนยบริการวิชาการแกสังคมไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริการ

วิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งคณะกรรมการเหลานี้จะมีตัวแทนของแตละคณะเขา

มาเปนกรรมการรวมกัน (เอกสาร๓.๑.๑.๒) กรรมการดังกลาวมีบทบาท รวมมือกันดําเนินงานการ

บริการวิชาการแกสังคม โดยวางระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคมระดับมหาวิทยาลัย 

(เอกสาร๓.๑.๑.๓) โดยใชความรู ความสามารถความเชี่ยวชาญและศักยภาพของแตละคณะมาระดม

สมองเพื่อรวมกันแก ไขปญหาหรือพัฒนาพื้นที่เปาหมาย  ที่มีความตองการรับบริการ ซึ่งในป

การศึกษา ๒๕๕๙ นี้ทางศูนยบริการวิชาการแกสังคมได ออกสํารวจชุมชน  ในเขตอําเภอเมืองวาริน

ชําราบ เดชอุดม และสวางวีรวงค  โดยมีการพบปะพูดคุยกับผูบริหารทองถิ่นและสํารวจบริบทชุมชน  

เพ่ือนําขอมูลมาเขาที่ประชุมเพื่อกําหนดชุมชนเปาหมายในการบริการวิชาการแกสังคมในปการศึกษา 

๒๕๕๙ (เอกสาร๓.๑.๑.๔) เมื่อดําเนินการสํารวจขอมูลแลวเสร็จ  คณะกรรมการไดมีการประชุม

วิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดชุมชนเปาหมาย  ซึ่งจากผลการวิเคราะหมีมติที่ประชุมใหชุมชนบานคําขา 

เทศบาลตําบลสวาง  อ.สวางวีระวงค เปนชุมชนเปาหมาย (เอกสาร ๓.๑.๑.๕) 

    และไดนําขอสรุปจากการประชุม  เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๖๐  

เพ่ือขอขอเสนอแนะเพิ่มเติมและขอความรวมมือระหวางคณะในการชวยวิเคราะหสภาพปญหาและ

หาแนวทางที่แตละคณะจะนําไปพัฒนาและแกไขปญหาของพื้นที่ในแตละดานรวมกันโดยใหวาง

แนวทางในการใหบริการกับกลุมเปาหมายตามศักยภาพและความสามารถของแตละคณะซึ่งแตละ

คณะสามารถวางแนวทางในการบริการวิชาการแกสังคมนี้บูรณาการเขากับการจัดการเรียนการสอน

หรืองานวิจัยของคณะที่เห็นเหมาะสม  ซึ่งที่ประชุมไดอภิปรายซักถามและเสนอแนะเพ่ิมเติม และมี

มติเห็นชอบชุมชนเปาหมายท่ีนําเสนอ   

 
 

 ๓. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานที่ปรากฏ



~ ๓๕ ~ 

 

ชัดเจน 

 

เมื่อไดวางแผนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมกับพ้ืนที่เปาหมายแลวทางศูนย 

บริการวิชาการแกสังคมจึงไดจัดประชุม(เอกสาร๓.๑.๓.๑) เพ่ือกําหนดวัน เวลา ในการลงพื้นที่

ดําเนินงานในแตละดาน รวมทัง้ไดมอบหมายใหแตละคณะไปวางแผนการจัดกิจกรรมที่เปนรูปธรรม

เพ่ือนํามาเสนอที่ประชุมเพ่ือจัดทําเปนโครงการบริการวิชาการแกชุมชนบานคําขา (เอกสาร๓.๑.๓.๒)

เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบจงึไดมอบหมายใหแตละคณะไปเตรียมการในการลงพื้นที่ และมีการประชุมเพ่ือ

กํากับติดตามการดําเนินงานเปนระยะ ๆ (เอกสาร๓.๑.๓.๓ และ  ๓.๑.๓.๔) 

     โดยทางมหาวิทยาลัยราชธานีไดดําเนินการจัดบริการวิชาการแกชุมชนบานคําขา ตามโครงการ

บริการวิชาการแกชุมชนบานคําขา ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยทุกคณะมีสวนรวมในการ

ดําเนินงาน หลังการจัดโครงการมีการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับบริการ มีผลการประเมินอยู

ในระดับมากที่สุด(๔.๖๐) และเมื่อสรุปผลความสําเร็จของโครงการทั้งดานปริมาณและคุณภาพของ

แตละดาน พบวา โดยรวม ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในหัวขอท่ีมารับบริการมากขึ้นเห็น

ไดจากขอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูเขารับบริการจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับ

บริการและเกิดตัวแทนของพื้นที่ท่ีทําหนาที่ในการมารับฟงขอเสนอแนะและนําไปปรับปรุงแกไขปญหา

ตอยอดจากโครงการ(เอกสาร ๓.๑.๓.๕) 

 ๔. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการบริการวิชาการชุมชนบานคําขา ทางคณะกรรมการบริการวิชาการแก

สังคมมหาวิทยาลัยราชธานีไดวางแผนการลงพืน้ที่(เอกสาร๓.๑.๔.๑)เพ่ือประชุมรวมกับตัวแทนชุมชน

เพ่ือสํารวจและศึกษาผลจากการพัฒนาหลังการจัดโครงการ (เอกสาร๓.๑.๔.๒)พบวาหลังจัด

โครงการชุมชนบานคําขาเกิดการพัฒ นาตนเองและยังคงมีการประสานงานรวมกันกับทาง

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องในประเด็นตาง ๆ ดังนี(้เอกสาร๓.๑.๔.๓) 

๑. ดานสภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของครัวเรือน ชาวบานรูจักวิธีการทําบัญชี

ครัวเรือนและมีความสนใจตอการนําระบบเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในชีวิตประจําวัน 

๒. ดานการจัดการขยะชุมชน ตั้งตัวแทนชาวบานเปนผูคอยกํากับดูแลการกําจัดขยะของชุมชน

รวมกับทางมหาวิทยาลัย  ทําใหชุมชนมีตัวแทนที่จะทําหนาท่ีดูแลแกไขปญหาเกี่ยวกับการ

กําจัดขยะที่ทําหนาที่ประสานงานรวมกับทางมหาวิทยาลัย 

๓. ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางโรงเรียนชุมชนบานคําขา เกิดความเขาใจเกี่ยวกับ

การพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยมากขึ้น  และยังคงประสานความรวมมือในการพัฒนา

การศึกษาระหวางคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานีกับครูและผูบริหารโรงเรียนอยาง

ตอเนื่อง 

๔. ดานขอกฎหมายตาง ๆที่ชาวบานมักประสบปญหาและหาทางออกไมได ชาวบานมคีวาม

เขาใจขอกฎหมายตาง ๆมากขึ้น โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับท่ีดิน ในพืน้ที่ชุมชนบานคําขา

และจากที่ทางคณะนิติศาสตรไดเขาไปทําความเขาใจและใหความรูกับผูบริหารทองถิ่นทําให

ผูบริหารทองถิ่นสามารถนําขอเสนอแนะไปใหคําปรึกษากับชาวบานไดอยางตอเนื่อง 



~ ๓๖ ~ 

 

ดานสุขภาพอนามัย ชาวบานในชุมชนบานคําขามีความเขาใจเกี่ยวกับหลักและวิธีการดูแลสุขภาพ

อนามัย การปองโรคตาง ๆในชุมชนมากขึ้นและเกิดความรวมมือระหวางสถานพยาบาลในทองถิ่น 

(รพ.ศต.สวาง)และคณะพยาบาลศาสตรในการประสานขอความคิดเห็นและชวยเหลือกันในการดูแล

สุขภาพอนามัยของคนในทองถิ่นอยางตอเนื่อง ทางคณะกรรมการบริการวิชาการ  จึงไดนําผล

การศึกษาแจงในที่ประชุม เพื่อสรุปผลสํารวจผลจากการพัฒนาหลังการจัดโครงการ วิเคราะหขอดี 

จุดเดน จุดดอย และวางแนวทางในการใหบริการวิชาการแกสังคมในปการศึกษาตอไป(เอกสาร

๓.๑.๔.๕) 

 
๕. สถาบันสามารถสรางเครอืขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

องคการเปาหมาย 

 

ในระหวางการเตรียมงาน (เอกสาร๓.๑.๕.๑) และหลังการดําเนินการโครงการบริการวิชาการแก

ชุมชนบานคําขา (เอกสาร๓.๑.๕.๒) ทางศูนยบริการวิชาการแกสังคมมหาวิทยาลัยราชธานี  สามารถ

สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกตาง ๆ เพื่อชวยประสานความรวมมือในการตอ

ยอดการพัฒนาและแกไขปญหาในพื้นที่ เชน ผูบริหารและบุคลากรในเทศบาลตําบลสวาง ตัวแทน

ชาวบาน ผูใหญบาน กํานัน บุคลากรในโรงพยาบาลสงเสริมสงภาพตําบลสวาง คณะผูบริหารและครู

ในโรงเรียนชุมชนบานคําขา (เอกสาร๓.๑.๕.๓ และ ๓.๑.๕.๔) 

 

๖. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตาม

ขอ ๒ โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ ๕ ของอาจารยทั้งหมดของสถาบันทั้งนี้

ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ 

 

จากการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการชุมชนบานคําขา ตามแผนการดําเนินงานดานบริการทาง

วิชาการแกสังคมของมหาวิทาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๕๙ ไดมีตัวแทนจากทุกคณะมีสวนรวมใน

การดําเนินการ(เอกสาร๓.๑.๖.๑)ทั้ง ในภาพของคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมของ

มหาวิทยาลัยและจากการจัดโครงการที่มีตัวแทนของทุกคณะเขารวมโครงการตามแผนบริการทาง

วิชาการแกสังคมของสถาบัน โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารย

ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (เอกสาร๓.๑.๖.๒ และ เอกสาร๓.๑.๖.๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 



~ ๓๗ ~ 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๓.๑.๑.๑ พันธกิจและภารกิจของมหาวิทยาลัยราชธานีดานการบริการวิชาการแกสังคม 

๓.๑.๑.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสงัคม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓.๑.๑.๓ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 

เพ่ือวางระบบกลไก แตงตั้งคณะกรรมแตละฝายและแบงหนาท่ีและหาแนวทางในการ

ออกสํารวจพื้นที่เพื่อเลือกพื้นท่ีที่เปนเปาหมายในการบริการในปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓.๑.๑.๔ ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓.๑.๑.๕ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

เพ่ือสรุปผลการสํารวจพื้นที่ เพื่อนํามาวิเคราะหกําหนดพื้นที่ท่ีจะรับบริการใน ป

การศึกษา ๒๕๕๙ 

๓.๑.๑.๖ สรุปผลการสํารวจความตองการของพื้นท่ีเปาหมายในการรับบริการวิชาการ ปการศึกษา 

๒๕๕๙ 

๓.๑.๑.๗ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

เพ่ือสรุปผลการสํารวจความตองการของพื้นที่เปาหมายในการรับบริการวิชาการ ป

การศึกษา ๒๕๕๙ และผลการวิเคราะหแนวทางในการใหบริการกับกลุมเปาหมาย 

๓.๑.๒.๑ สรุปผลการสํารวจความตองการของพื้นท่ีเปาหมายในการรับบริการวิชาการ ปการศึกษา 

๒๕๕๙ 

๓.๑.๒.๒ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

เพ่ือสรุปผลการสํารวจความตองการของพื้นที่เปาหมายในการรับบริการวิชาการ ป

การศึกษา ๒๕๕๙ และผลการวิเคราะหแนวทางในการใหบริการเปาหมาย 

๓.๑.๒.๓ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 

เพ่ือรายงานผลการสํารวจความตองการของพื้นท่ีเปาหมายในการรับบริการวิชาการ ป

การศึกษา ๒๕๕๙ และรวมกันวิเคราะหแนวทางในการใหบริการกับกลุมเปาหมายตาม

ศักยภาพและความสามารถของแตละคณะ 

๓.๑.๒.๔ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที๔่/๒๕๕๙

เพ่ือวิเคราะหแนวทางในการใหบริการกับกลุมเปาหมายและจัดทําแผนการดําเนินงาน

ดานบริการวิชาการแกสังคมมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓.๑.๒.๕ แผนการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคมมหาวิทยาลัยราชธานี  

ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓.๑.๓.๑ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ 

เพ่ือกําหนดวัน เวลา ในการลงพืน้ที่และมอบหมายใหแตละคณะไปวางแผนการจัด

กิจกรรม 

๓.๑.๓.๒ โครงการบริการวิชาการแกชุมชนบานคําขา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 



~ ๓๘ ~ 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๓.๑.๓.๓ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 

เพ่ือนําเสนอรายละเอียดของโครงการบริการวิชาการแกชุมชนบานคําขา  ตามมติท่ี

ประชุมในครั้งกอน 

๓.๑.๓.๔ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ 

เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานและการเตรียมความพรอมกอนการจัดโครงการ 

๓.๑.๓.๕ สรุปผลโครงการบริการวิชาการแกชุมชนบานคําขา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓.๑.๔.๑ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 

เพ่ือวางแผนการไปศึกษาผลจากการพัฒนาหลังการจัดโครงการ 

๓.๑.๔.๒ ภาพถายการลงพื้นท่ีเพ่ือประชุมรวมกับตัวแทนชุมชนเพื่อสํารวจและศึกษาผลจากการ

พัฒนาหลังการจัดโครงการ 

๓.๑.๔.๓ สรุปผลการประชุมรวมกับตัวแทนพืน้ที่ในการสํารวจผลจากการพัฒนาหลังการจัด

โครงการ 

๓.๑.๔.๔ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 

เพ่ือสรุปผลสํารวจผลจากการพัฒนาหลังการจัดโครงการ วิเคราะหขอดี จุดเดน จุดดอย 

และวางแนวทางในการใหบริการวิชาการแกสงัคมในปการศึกษาตอไป 

๓.๑.๕.๑ สรุปผลการสํารวจความตองการของพื้นท่ีเปาหมายในการรับบริการวิชาการ ปการศึกษา 

๒๕๕๙ 

๓.๑.๕.๒ สรุปผลการประชุมรวมกับตัวแทนพืน้ที่ผลจากการพัฒนาหลังการจัดโครงการ 

๓.๑.๕.๓ สรุปผลความสําเร็จตามตัวบงชี้ของโครงการ 

๓.๑.๕.๔ สรุปผลโครงการบริการวิชาการแกชุมชนบานคําขา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓.๑.๖.๑ สรุปผลโครงการบริการวิชาการชุมชนบานคําขา 

๓.๑.๖.๒ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 

เพ่ือสรุปผลสํารวจผลจากการพัฒนาหลังการจัดโครงการ วิเคราะหขอดี จุดเดน จุดดอย 

และวางแนวทางในการใหบริการวิชาการแกสงัคมในปการศึกษาตอไป 

๓.๑.๖.๓ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริการวิชาการแกสังคมมหาวิทยาลัยราชธานี  

ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

๕ ขอ ๖ขอ บรรลุ ๕ คะแนน 

 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 



~ ๓๙ ~ 

 
 

จุดเดน แนวทางการเสริม 

- มหาวิทยาลัยมีระบบ กลไก ในการกํากับ 

ติดตามและมีการดําเนินงานเพื่อบริการวิชาการแก

สังคมอยางเปนระบบ 

- ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการบริการ 

วิชาการทุกขั้นตอนทั้งการวิเคราะหสภาพปญหา การ

วางแผนการจัดกิจกรรมและดําเนินการจัดกิจกรรมและ

สรุปวิเคราะหผลการจัดกิจกรรมรวมกัน  ตลอดทั้งการ

สํารวจผลการพัฒนาหลังการจัดโครงการ 

- นําผลการดําเนินงานในปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ไปปรับปรุ งระบบกลไกและการดําเนินงานการ

บริ การ วิชาการ ขอ งปการ ศึกษา ๒๕๖๐ ใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุงแกไข 

- ควรมีการบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีรูปแบบ 

หลากหลายมากขึ้น 

- จัดทําแผนการบริการวิชาการแกสังคมท่ีม ี

หลากหลายรูปแบบ เชน โครงการบริการแกสังคม

แบบใหเปลา โครงการความรวมมือกับองคกร

ภายนอกในการจัดบริการ โครงการจัดตั้ งหนวย

บริการวิชาการแกสังคมในมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่

จัดอบรม สัมมนาเพื่อใหความรูแกบุคคลทั่วไปอยาง

เปนรูปธรรม เปนตน 
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องคประกอบและดัชนีประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

ตัวบงชีท้ี่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ชนิดของตัวบงชี:้ กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

 

เกณฑการประเมิน: 

. 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดผูรับผิดชอบงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีชัดเจน เพ่ือใชเปน

ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน โดยไดออกเปนคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการศูนยศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๑.๑-

๔.๑.๑.๒) 

 
๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการศูนยศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑.๒.๑-๔.๑.๒.๒) ที่มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค พรอม

ทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับใชในการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่ไดวางไว 

 ๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ครบถวนทุกโครงการ 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑.๓.๑) โดยมีการกํากับติดตามใหการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเปนไปตามแผนที่ไดวางไว อันจะพบไดจากในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓–๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ

๖ – ๗ ขอ 
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ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

มหาวิทยาลัยราชธานี (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๓.๒) ที่มีการรายงานการดําเนินงานของศูนยศิลปะ

และวัฒนธรรม ตามแผนที่ไดวางไว 

 
๔. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีไดกําหนดไว โดยแสดงออกมาในรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

การศูนยศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๔.๑- ๔.๑.๔.๑๗) 

 ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

มหาวิทยาลัยมี การนําผลการประเมิ นกิจกรรม/โครงการที่ได จากที่ ประชุมกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชธานี (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๕.๑) มาใชในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการศูนยศิลปะ

และวัฒนธรรม ใหมีคุณภาพและดียิ่งขึ้น และนํามาทําแผนปฏิบัติการทํานุศิลปะและวัฒนธรรมของ

สถาบันในปการศึกษา ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๕.๒) 

 ๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน โดย

ผานหลากหลายชองทาง อาทิเชน เว็บไซตของทางมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๖.๑) 

เครือขายสังคมออนไลน Facebook (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๖.๒)  และบอรดประชาสัมพันธ 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑.๖.๓)   

 ๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 ไมมีผลการดําเนินงาน 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๔.๑.๑.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๔.๑.๑.๒ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  

๔.๑.๒.๑ แผนปฏิบัติการศูนยศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๔.๑.๒.๒ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐   

๔.๑.๓.๑ รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนยศิลปะและวัฒนธรรม ๒๕๕๙ 

๔.๑.๓.๒ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  

๔.๑.๔.๑ รายงานการประเมินตามวัตถุประสงคแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

๔.๑.๔.๒ โครงการเขาคายปลูกจิตสํานึกทางคุณธรรม ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๔.๑.๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการเขาคายปลูกจิตสํานึกทางคุณธรรม  

๔.๑.๓.๔ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙   
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๔.๑.๔.๑๐ โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๔.๑.๔.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการวันสําคัญ ทางพระพุทธศาสนา ๒๕๕๙ 

๔.๑.๔.๑๒ โครงการตักบาตรและ ฟงเทศนปฏิบัติธรรม ภายในมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๔.๑.๔.๑๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการตักบาตรและ ฟงเทศนปฏิบัติธรรม ๒๕๕๙ 

๔.๑.๔.๑๔ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐   

๔.๑.๔.๕ โครงการสืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรม ทองถิ่น ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๔.๑.๔.๖ รายงานผลการดําเนินงานโครงการสืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรม ทองถิ่น  ๒๕๕๙ 

๔.๑.๔.๗ โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๔.๑.๔.๘ รายงานผลการดําเนินงานโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๔.๑.๓.๙ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙   

๔.๑.๔.๑๕ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๔.๑.๔.๑๖ รายงานผลการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๔.๑.๔.๑๗ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐   

๔.๑.๕.๑ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐  

๔.๑.๕.๒ แผนปฏิบัติการศูนยศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.๑.๖.๑ เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชธานี 

๔.๑.๖.๒ ภาพถายหนาเว็บไซต Facebook ของมหาวิทยาลัยราชธาน ี

๔.๑.๖.๓ ภาพถายบอรดประชาสัมพันธ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

๖ ขอ ๖ ขอ บรรลุ ๕ คะแนน 

 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  :  

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุงแกไข 

        มหาวิ ทยาลั ยยั งไม มีก ารกําหนดหรือ สร าง

มาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒ นธรรม ที่เปน

รูปธรรม 

      สรรหาผูที่มีความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม

เพ่ือกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะ

และวัฒนธรรม ใหออกมาเปนรูปธรรม 
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องคประกอบและดัชนีประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 

  

ตัวบงชีท้ี่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ

เอกลักษณของคณะ 

 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน : 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓  - ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ – ๖ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๗ ขอ 

 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

  

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 

ขอ ๑. พัฒนาแผนกลยุทธ จากผลการวิเคราะห SWOT กับวสิัยทัศนของสถาบัน และพัฒนา

ไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อ ใหบรรลุผลตาม

ตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ 

 

มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ที่

สอดคลองกับนโยบายของสถาบัน สอดคลองกับจุดเนนของกลุม ข สถาบันจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และเชื่อมโยงกับ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)  

และ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

มหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวม

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารคณะ ตลอดจนผูทรงคณุวุฒิของ

สภาวิชาการ โดยมีการดําเนินการ ดังนี ้

๑. การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ 

๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ และ

แผนปฏบิัติการ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสาร ๕.๑.๑.๑) 

๑.๒ วิเคราะห SWOT ANALYSIS เพ่ือหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม  

๑.๓ จัดทําและวิเคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ (เอกสาร 
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๕.๑.๑.๒) กับมาตรฐานตางๆ ไดแก  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ  

แผนการศึกษาแหงชาติ (ฉบับปรับปรุง(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ ๑๐  (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที ่๒ (พ.ศ. 

๒๕๕๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เปน

ตน (เอกสาร ๕.๑.๑.๓) 

๑.๔ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร พ.ศ.

๒๕๕๗-๒๕๖๑ และครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ ดานวิชาการ การวิจัย การบริการ

วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสาร ๕.๑.๑.๔)  

๑.๕ นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ตอที่ประชุมกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เอกสาร ๕.๑.๑.๖) และท่ีประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (เอกสาร ๕.๑.๑.๗) 

๒. สํานักการคลังและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชธานี นําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติ

การประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ มาวิเคราะห จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนที่แสดงใหเห็นถึง

แหลงที่มาและแหลงใชไปของเงินซึ่ งการดําเนินงานเปนไปตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ 

(เอกสาร ๕.๑.๑.๕) 

๓. มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ซึ่งครอบคลุมพันธกิจทัง้ ๔ ดาน ที ่มหาวิทยาลัยกําหนดไว คือ ดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๔. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป ๒ ครั้ง รายงานผลตอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

๔.๑ รอบ ๖ เดือน (เอกสาร ๕.๑.๑.๘) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  วันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ (เอกสาร ๕.๑.๑.๙) เสนอคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (เอกสาร ๕.๑.๑.๑๐) 

๔.๒ รอบ ๑๒ เดือน (เอกสาร ๕.๑.๑.๑๑) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เอกสาร ๕.๑.๑.๑๒) เสนอคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยราชธานี  ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เอกสาร 

๕.๑.๑.๑๓) 

๕. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติ

การประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (เอกสาร ๕.๑.๑.๑๔) เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งที่ พิเศษ/๒๕๖๐ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ (เอกสาร ๕.๑.๑.๑๕) เสนอคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยราชธานี  ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เอกสาร 

๕.๑.๑.๑๖) 
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ขอเสนอแนะที่สําคัญของสภามหาวิทยาลัย นําไปสูการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ คือ การกําหนดจํานวนตัวชี้วัด และจํานวนโครงการ ซึ่งในปการศึกษา 

๒๕๕๙ มีคอนขางมาก สภามหาวิทยาลัยใหทบทวนการกําหนดตัวชี้วัด และจํานวนโครงการให

เหมาะสม มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยตามขอเสนอแนะ โดยทบทวนการ

กําหนดตัวชี้วัดและโครงการ ปการศึกษา ๒๕๖๐ แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยมีจํานวนตัวชี้วัดท้ังสิ้น 

๔๙ ตัวชี้วัด ๖๕ โครงการ ซึ่งลดลงจากปการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งมี ๕๕ ตัวชี้วัด ๗๗ โครงการ 

 

ขอ ๒. การกํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน

ที่ประกอบไป ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา 

อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการ

บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

 

มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินงานเพ่ือผลิตบัณฑิต ผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ ผลิต

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ผลิตผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และผลิต

ผลงานวิจัย ในสัดสวนการคาใชจายใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้

- การพัฒนานักศึกษา รอยละ 50  

- การจัดการเรียนการสอน รอยละ 30  

- การพัฒนาอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รอยละ 20  

มีการกํากับติดตามขอมูลทางการเงิน โดยการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินรวมถึงงบการเงิน

ทุกปการศึกษา รวมถึงการวิเคราะหตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี และ

ปริญญาโท รวมท้ังสิ้น 14 หลักสูตร  

จากการวิเคราะหตนทุนตอหนวย ประเมินความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขันแลวมหาวิทยาลัยไดงดรับนักศึกษาใน

หลักสูตรดังตอไปนี้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ เนื่องจากความไมคุมคาของการบริหารหลักสูตร 

 

ขอ ๓. ดําเนินงานตามแผน บริหารความเส่ียง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียง

ที่เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตาม

พันธกิจของ สถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 

     มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารมหาวิทยาลัย 

และตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักรวมเปนคณะกรรมการ (เอกสาร ๕.๑.๓.๑) มีการดําเนินการ 

ดังนี ้

๑. คณะกรรมการบริหารความเสีย่งไดประชุมเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงและปจจัยที่ 

กอนใหเกิดความเสี่ยง โดยใชขอมูลจากรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

สถาบัน ประจําป การศึกษา ๒๕๕๘ พรอมทั้งวิเคราะหจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาจาก
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ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัย ได

ดําเนินการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยง ๔ ดาน ดังนี้  (เอกสาร ๕.๑.๓.๒) ดังนี ้

     ๑.๑ ดานกลยุทธ คือ จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีไมเปนไปตามแผนที่กําหนด 

     ๑.๒ ดานบุคลากร คือ จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการไม

เปนไปตามเกณฑ 

     ๑.๓ ดานการปฏิบัติงาน คือ ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือเผยแพรยังไมเปนไปตามเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

     ๑.๔ ดานเหตุการณภายนอก คือ ความเสียหายท่ีอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ 

๒.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ

วิเคราะหในขอ ๑ เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และนําเสนอแผนการ

บริหารความเสี่ยงตอ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที ่๑๐/๒๕๕๙ (เอกสาร 

๕.๑.๓.๓) มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผนเพื่อให

ความเสี่ยงลดลง กํากับ ติดตาม (เอกสาร ๕.๑.๓.๔) และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (เอกสาร ๕.๑.๓.๕) เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ และ

ใหความเห็นชอบ เพื่อนําไปปรับใชในรอบปถัดไป   

 
ขอ ๔. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการ

ดําเนินงานอยางชัดเจน 

 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ดังตอไปนี ้

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) การทํางานของ มหาวิทยาลัย เปนไปตามแผนยุทธศาสตร  

๕ ป (เอกสาร ๕.๑.๔.๑) ซึ่งมีการถอดเปนแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสาร 

๕.๑.๔.๒) มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายการทํางานตามภารกิจหลัก ๔ ดาน มีกระบวนการ

ดําเนินงานในแตละภารกิจ มีการติดตามและการประเมินงานอยางตอเนื่องเปนประจํา ผานการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เอกสาร ๕.๑.๔.๓)  

๒. หลักประสทิธิภาพ (Efficiency) มหาวิทยาลัยมรีะบบงานและระบบสารสนเทศที่ชวยสนับสนุน

การดําเนินงานท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน ระบบงานทะเบียน (เอกสาร ๕.๑.๔.๔) ซึ่งสามารถ

ที่จะชวยอาจารยท่ีปรึกษา ในการตรวจสอบผลการลงทะเบียน การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา 

รวมถึงการติดตอสื่อสารกับนักศึกษาไดสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีเว็ปไซด  และเฟสบุคแฟน

เพจของมหาวิทยาลัย (เอกสาร ๕.๑.๔.๕) ที่มีการประชาสัมพันธขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนตอ

บุคลากรและบุคคลภายนอก ทําใหการสื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น   

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มหาวิทยาลัยมีการใหบริการดานตาง ๆ ตามพันธกิจ 

ที่สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดทุกกลุมที่มีความ

หลากหลายไดเปนอยางดี เชน การบริการหองสมุด สิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ (เอกสาร 
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๕.๑.๔.๖) และมีการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานตางๆ เชน หองสมุดและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ (เอกสาร ๕.๑.๔.๗) และจัดใหมีการ

ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย (เอกสาร ๕.๑.๔.๘) เพ่ือใชในการพัฒนาและปรับปรุง

การสอนตอไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความตองการชุมชน เพ่ือนําความตองการชุมชน

มาจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม โดยในปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ

บริการวิชาการแกสังคมที่หมูบานคําขา ตําบลสวาง อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัดอุบลราชธาน ีตาม

ความตองการของชุมชน (เอกสาร ๕.๑.๔.๙) 

๔.หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงภาระความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจที่กําหนดไว ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มกีาร

ดําเนินงานท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอชุมชน โดยมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการบริการวิชาการแก

สังคมตามความตองการของชุมชน ที่หมูบานคําขา ตําบลสวาง อําเภอสวางวีระวงศ จังหวัด

อุบลราชธานี (เอกสาร ๕.๑.๔.๑๐)  

๕.หลักความโปรงใส (Transparency) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของอยางเครงครัด และมีการรายงานผลการดําเนินงานตางๆ แกที่ประชุมกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหทราบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในภารกิจดานตางๆ (เอกสาร 

๕.๑.๔.๑๑)  

๖. หลักการมีสวนรวม (Participation) มหาวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับคณะ และหัวหนาหนวยงาน ไดมีสวน

รวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (เอกสาร ๕.๑.๔.๑๒) และมหาวิทยาลัยมีการประชุม

คณาจารยมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการรายงานผลการดําเนินงานในดานตางๆ พรอมทั้งรับฟงความ

คดิเห็นและขอเสนอแนะของคณาจารยเพื่อนําไปพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป (เอกสาร ๕.๑.๔.๑๓) 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) อธิการบดีไดมีการกระจายอํานาจไปยังรอง

อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการมอบอํานาจใหกํากับดูแล

หนวยงานตามโครงสรางองคการของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๑๔) และมีอํานาจใน

การตัดสินใจและสั่งการตามความเหมาะสม (เอกสาร ๕.๑.๔.๑๕) 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) มหาวิทยาลัยมีการใชอํานาจ กฎระเบียบขอบังคับในการ

บริหารงานดวยความเปนธรรม    ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

โดยมีการออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย ระเบียบ และประกาศ เพ่ือถือปฏิบัติรวมกัน (เอกสาร 

๕.๑.๔.๑๖) ทั้งนี้ไดมีการเผยแพรขอบังคับ กฎระเบียบและประกาศผานเว็บไซดของมหาวิทยาลัย 

(เอกสาร ๕.๑.๔.๑๗)  

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) มหาวิทยาลัยใหโอกาสในการศึกษาเรียนรูดวยความเสมอภาค 

และสงเสริมใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ไดพัฒนาตนเองในการเขารวมประชุม 

ฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน (เอกสาร ๕.๑.๔.๑๘)  
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๑๐. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการโดยมุงเนน

ฉันทามติ ยึดหลักการของการมีสวนรวมทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหาขอตกลง

รวมกันในการปฏิบัติงานทัง้จากผูมีสวนไดสวนเสีย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเปดโอกาสให

บุคลากรมหาวิทยาลัย มี โอกาสแสดงความคิดเห็นผานชองทางสื่อสารตางๆ ทั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเปดโอกาสใหผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดแสดงความคิดเห็น

และหาขอสรุปรวมกัน เพ่ือถายทอดใหแกบุคลากรภายในหนวยงานเพ่ือชวยกันขับเคลื่อนใหมหาวิทา

ลัยมุงไปสูเปาหมายตอไป (เอกสาร ๕.๑.๔.๑๙) และการประชุมอาจารยมหาวิทยาลัย เพ่ือเปด

โอกาสใหคณาจารยมหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ตอไป  (เอกสาร ๕.๑.๔.๒๐) 

 
ขอ ๕. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ

ความรูตามระบบ 

 

มหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามใหคณะดําเนินการจัดการความรูตามระบบ โดยแตละคณะจะตองมี

การนําเสนอแผนการจัดการความรูตอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 

๕.๑.๕.๑) โดยแตละคณะจะมีการดําเนินการจัดการความรู 2 ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิตและ

ดานงานวิจัย (เอกสาร ๕.๑.๕.๒) เมื่อผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะจะมีการดําเนิน

ตามขั้นตอนของการจัดการความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู จนถึงการออกมาเปนแนวปฏิบัติที่ดี 

(เอกสาร ๕.๑.๕.๓) โดยมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดการความรู 

การสนับสนุนดานวิทยากร มีหนวยงานใหคําปรึกษาในการจัดการความรู สถานที่ในการประชุมเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนเว็ปไซดที่ใชในการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดี  และมีการติดตามผลการ

ดําเนินการจัดการความรูของแตละคณะในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เอกสาร

หมายเลข ๕.๑.๕.๔)   

 
ขอ ๖. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการและสายสนับสนุน 

 

มหาวิทยาลัยฯ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและมีแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

๑. มหาวิทยาลัยฯมีแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๒) ซึ่งมียุทธศาสตรที่ ๕       

การบริหารจัดการที่ดี ในกลยุทธที่ ๕.๘ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและขีดความสามารถ

ที่สูงขึ้น โดยนําขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยและขอมูลของบุคลากรเชนจํานวนบุคลากรทั้งหมด 

จํานวนบุคลากรจําแนกตามคุณวุฒิมาทําการวิเคราะหสถานการณและจัดทําเปนแผนบริหารและ      

พัฒนาบุคคลากร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสาร ๕.๑.๖.๑) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้ ง

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร (เอกสาร ๕.๑.๖.๒) เป นผูดูแลงานด านการบริหาร                

และพัฒนาบุคลากร 

๒. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ทําหนาท่ีจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรจาก
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กระบวนการที่เปนระบบกํากับติดตามให เปนไปตามแผนโดยไดมีการสอบถามความตองการ            

ในการพัฒนาตนเอง ของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสาร ๕.๑.๖.๓) โดยนําขอมูล      

มาวางแผนและเปนแนวทางการบริหาร และพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการในแผน

กลยุทธและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย โดยนําเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา 

(เอกสาร ๕.๑.๖.๖) 

๓. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด     

ในปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยไดมีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดดังตอไปนี ้

๓.๑ แผนบริหารบุคลากร ปการศึกษา ๒๕๕๙ มีการจัดทําแผนอตัรากําลังทั้งคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน และดําเนินการตามแผน 

๓.๒ แผนการพัฒนาบุคลากร 

 - สายวิชาการสนับสนุนใหคณาจารยไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยการเขารวม            

การฝกอบรมหรือการประชุมวิชาการ (เอกสาร ๕.๑.๖.๔) เพื่อเปนการเพิ่มความรูและทักษะการ

ปฏิบัติงาน มีกําหนดแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา

เพ่ือ ใหเกิดความมั่นใจวาบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใช ในการ

ปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน หรืองานท่ีเกี่ยวของ 

 - สายสนับสนุน สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดย

การเขารวมการฝกอบรมนอกสถาบัน และมหาวิทยาลัยจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน

ใหแกบุคลากร (เอกสาร ๕.๑.๖.๕) 

๓.๓ ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 - อาจารยไดเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ในปการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสาร ๕.๑.๖.๗) 

 - บุคลากรสายสนับสนุนไดเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในปการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสาร 

๕.๑.๖.๘) 

๔. มหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญและสงเสริมดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสราง

ขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนปฏบิัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

 - มสีโมสรอาจารย 

 - มีสนามกีฬาหลายประเภท เชน สนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล สนาม

ไดรฟกอลฟ โตะแขงขันเทเบลิเทนนิส และลานอเนกประสงคสําหรับฝกเตนลีลาศ เตนแอรโรบิก  

การออกกําลังกาย เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่เสริมสรางสุขภาพท่ีดีในการทํางานของบุคลากร (เอกสาร 

๕.๑.๖.๙)  

 - มีกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน (เอกสาร ๕.๑.๖.๑๐) ไดแก การจัด

เลี้ยงงานปใหมและแจกสรอยคอทองคําจากทานอธิการบดี 

 - ปรับปรุงอาคารสถานที่และสรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู  

     - จัดสวสัดิการและเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคโดยมหาวิทยาลัยออก
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ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการสําหรับบุคคล (เอกสาร ๕.๑.๖.๑๑) 

๕. มีการประเมินความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรที่มีตอการบริหารและพัฒนาบุคลากร

และสวัสดิการ (เอกสาร ๕.๑.๖.๑๒) 

๖. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน และได สรุปผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคคลากร ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ทั้งในสวนของสายวิชาการ และสายสนับสนุน (เอกสาร ๕.๑.๖.๑๓) และนําเสนอตอที่ประชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (เอกสาร ๕.๑.๖.๑๔) 

๗. มหาวิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุงและจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย              

ปการศึกษา ๒๕๖๐  (เอกสาร ๕.๑.๖.๑๕) 

 

ขอ ๗. การกํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดาน

การประกันคุณภาพ ภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุม

คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชธานี มีดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี ้

การควบคุมคุณภาพ 

๑. มีการกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไวอยางชัดเจน

(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๑) โดยแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๒)  ทําหนาท่ีวางนโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางการประกันคุณภาพ 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๓) และกํากับติดตามการดําเนินงาน พรอมทั้งนําเสนอตอที่ประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๔ )  

๒. มีกระบวนการควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๕) และระดับสถาบัน (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๖) ทุกปการศึกษา

อยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ประกอบดวยกรรมการจาก

ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๗-๕.๑.๗.๘)  

การตรวจสอบคุณภาพ 

 ๓.  มีการจัดทํา รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, SAR) ปการศึกษา 

๒๕๖๐ โดยมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน พรอมทั้งกําหนดเปาหมาย

ผลการดําเนินงงาน (KPIs) เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

การประเมินคุณภาพ 

 ๔. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ในทุกระดับ เพื่อรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (IQA) (เอกสารหมายเลข 

๕.๑.๗.๙) และกรอกขอมูลในฐานขอมูล Che-QA online (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๑๐) ตาม

แผนการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๑๑) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๕.๑.๑.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน มหาวิทยาลัยราชธานี 

๕.๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

๕.๑.๑.๓ รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี 

๕.๑.๑.๔ แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๑.๑.๕ แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชธานี 

๕.๑.๑.๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ 

๕.๑.๑.๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 

๕.๑.๑.๘ รายงานผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ (รอบ ๖ เดือน) 

๕.๑.๑.๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐  

๕.๑.๑.๑๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

๕.๑.๑.๑๑ รายงานสรุปผลการดําเนินการตามตัวบงชีข้องแผนปฏิบัติการ (รอบ ๑๒ เดือน) 

๕.๑.๑.๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 

๕.๑.๑.๑๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

๕.๑.๑.๑๔ แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๑.๑.๑๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 

๕.๑.๑.๑๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

๕.๑.๒.๑ แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชธานี 

๕.๑.๒.๒ รายงานการวิเคราะหทางการเงิน 

๕.๑.๓.๑ คําสั่งแตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๑.๓.๒ แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๑.๓.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ 

๕.๑.๓.๔ ผลการบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๑.๓.๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 

๕.๑.๔.๑ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี (๒๕๕๗-๒๕๖๑) 

๕.๑.๔.๒ แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๑.๔.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี 

๕.๑.๔.๔ ตัวอยางเอกสารจากระบบทะเบียนออนไลน 

๕.๑.๔.๕ Print Screen website และ Fanpage มหาวิทยาลัย 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๕.๑.๔.๖ ภาพถายหองสมุด หองเรียน และบริเวณตางๆ ในมหาวิทยาลัย 

๕.๑.๔.๗ ผลการประเมินความพึงพอใจหองสมุดและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

๕.๑.๔.๘ ผลประเมนิการสอนอาจารย ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๑.๔.๙ แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชธานี  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๑.๔.๑๐ โครงการและสรุปโครงการบริการวิชาการแกสังคมมหาวิทยาลัยราชธานี  

ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๑.๔.๑๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี 

๕.๑.๔.๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี 

๕.๑.๔.๑๓ รายงานการประชุมอาจารย มหาวิทยาลัยราชธานี 

๕.๑.๔.๑๔ โครงสรางองคการ มหาวิทยาลัยราชธานี 

๕.๑.๔.๑๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี 

๕.๑.๔.๑๖ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชธานี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๑.๔.๑๗ Print out หนา Website มหาวิทยาลัย เรื่องการประกาศผูมีสิทธิเขาศึกษาตอ คณะ

พยาบาลศาสตร 

๕.๑.๔.๑๘ รายงานการประชุมอาจารย มหาวิทยาลัยราชธานี 

๕.๑.๔.๑๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี 

๕.๑.๔.๒๐ รายงานการประชุมอาจารย มหาวิทยาลัยราชธานี 

๕.๑.๕.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ 

๕.๑.๕.๒ สรุปประเด็นการจัดการความรู ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๑.๕.๓ แนวปฏิบัติที่ดจีากการจัดการความรูของแตละคณะ 

๕.๑.๕.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 

๕.๑.๖.๑ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๑.๖.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

๕.๑.๖.๓ รายงานผลการสํารวจความตองการ การพัฒนาตนเองของบุคลากร มหาวิทยาลัยราช

ธานี ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๑.๖.๔ แผนการเขารวมอบรมหรือประชุมวิชาการของคณาจารย 

๕.๑.๖.๕ แผนการเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

๕.๑.๖.๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

๕.๑.๖.๗ สรุปผลการเขารวมอบรม เพ่ือพัฒนาตนเองของอาจารย 

๕.๑.๖.๘ สรุปผลการเขารวมอบรม เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสนับสนุน 

๕.๑.๖.๙ ภาพถายบรรยากาศมหาวิทยาลัยราชธานี 

๕.๑.๖.๑๐ ภาพกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๕.๑.๖.๑๑ ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับสวัสดิการสําหรับบุคลากร 

๕.๑.๖.๑๒ ผลการประเมนิความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร 

๕.๑.๖.๑๓ รายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ๒๕๕๙ 

๕.๑.๖.๑๔ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

๕.๑.๖.๑๕ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๑.๗.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี  

๕.๑.๗.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๘ 

๕.๑.๗.๓ คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําป ๒๕๕๘  

๕.๑.๗.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจําป 

๒๕๕๘ 

๕.๑.๗.๕ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  

๕.๑.๗.๖ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ป ๒๕๕๗ 

๕.๑.๗.๗ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๗ 

๕.๑.๗.๘ คําสั่ งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจําป

การศึกษา ๒๕๕๗ 

๕.๑.๗.๙ รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

๕.๑.๗.๑๐ Print out หนาจอ Che-QA Online  

๕.๑.๗.๑๑ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

เอกสารหมายเลข 

๕.๑.๗.๑๑ 

 

 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

๗ ขอ ๗ ขอ บรรลุ ๕ คะแนน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๕๔ ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ 
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลลัพธ 
 

เกณฑการประเมนิ  

 

คะแนนที่ได =  

 
 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 
  

ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยราชธานี  ไดมีการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ดังนี้ 

 

คณะวิชา คะแนนประเมินระดับคณะ 

(เต็ม ๕ คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

คณะนิตศิาสตร ๓.๔๐ พอใช 

คณะบริหารธุรกิจ ๔.๐๖ ดี 

คณะพยาบาลศาสตร ๓.๕๓ ดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๓.๙๖ ดี 

คณะศึกษาศาสตร ๓.๕๔ ดี 

บัณฑิตวิทยาลัย ๔.๕๓ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยทุกคณะ ๓.๘๔ ดี 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๕.๒.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป ๒๕๕๙ 

 
 
 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดบัคณะทุกคณะ 
จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 



~ ๕๕ ~ 
 

 

 
 
 
 
 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๓  ระบบกํากับการประกันหลักสูตรและคณะ 

 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 

 

เกณฑการประเมิน : 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 

๑ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๒ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๓ – ๔ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๕ ขอ 

มีการดําเนินการ 

๖ ขอ 

 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 
๑. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 

มหาวิทยาลัยราชธาน ีมีการกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน

(เอกสารหมายเลข ๕.๓.๑.๑) โดยมีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปน

แนวทางในการดําเนินงาน กํากับ ควบคุม ติดตาม งานประกันคุณภาพการศึกษา(เอกสารหมายเลข 

๕.๓.๑.๒) มีบุคลากรจากทุกคณะ ในการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

สถาบัน (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๑.๓) เพ่ือใหเกิดการกํากับติดตามการดําเนินงานไปยังระดับคณะ 

และหลักสูตรตอไป  

 
๒. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ ๑ และ

รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

 

มหาวิทยาลัยฯมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน (เอกสาร

หมายเลข ๕.๓.๒.๑) พรอมกับมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(เอกสารหมายเลข ๕.๓.๒.๒) เพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานในระดับหลักสูตรและระดับคณะ  

รวมถึงรายงานผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๒.๓) 

 ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม



~ ๕๖ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร และคณะ ให

เกิดผลอยางเปนรูปธรรมตามรายตัวชี้วัดดานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ โดยในระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตามตัวชี้วัดทั้ง ๖ องคประกอบ ๑๔  

ตัวบงชี้ และในระดับคณะ ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี้ นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการจัดสรร

งบประมาณใหอาจารยประจําหลักสูตร เขารับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๓.๑) เพื่อสราง

ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานระดับหลักสูตรมากยิ่งขึ้น มีการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินงานเชน การจัดสรรทุนจากมหาวิทยาลัยเพ่ืออุดหนุนการวิจัย การพัฒนา

ศักยภาพอาจารยในการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา (เอกสารสารหมายเลข๕.๓.๓.๒) การ

จัดสรรทรัพยากรดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยทุกคณะไดรับการจัดสรรหองเรียนทีเ่พียงพอ

สําหรับจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ทุกหองมีโสตทัศนูปกรณที่พรอมใชงาน มีหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร รวมท้ังติดตั้งจุดบริการเครือขายสัญญาณไรสาย (Wi-Fi) ครอบคลุมพื้นที่ทัง้หมด  

รวมไปถึงดานการบริการวิชาการแกสังคม มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมอยางเปนรูปธรรม 

(เอกสารหมายเลข ๕.๓.๓.๓) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม(เอกสารหมายเลข ๕.๓.๓.๔)  

เพ่ือใหเกิดผลเปนไปตามองคประกอบคุณภาพของหลักสูตรและคณะ 

 
๔. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการ

ระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

 

มหาวิทยาลัยราชธานี มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ 

และสถาบัน เสนอตอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยในปการศึกษา ๒๕๖๐ 

มหาวิทยาลัยฯ มี การรายงานผลการตรวจประเมิน ระดับหลั กสู ตร (เอกสารหมายเลข 

๕.๓.๔.๒) รายงานผลการตรวจประเมินระดับคณะ (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๔.๓) และรายงานผล

การตรวจประเมิน ระดับสถาบัน (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๔.๔) เสนอตอกรรมกรรบริหาร

มหาวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อพิจารณาในการประชุมครั้ งที่ ……………..

วันที่…………….. สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นใหพัฒนาเรื่องงานวิจัยโดยเฉพาะการตีพิมพเผยแพร

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารยใหมีระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น  

 
๕. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการ

ดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

 

มหาวิทยาลัยฯมีการนําผลการประเมิน (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๕.๑-๕.๓.๕.๒) และขอเสนอแนะ

จากสภาสถาบัน (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๕.๓) โดยในปการศึกษา ๒๕๖๐ ที่ผานมาพบวาบทความ

วิจัยและบทความวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ คณะ

ศึกษาศาสตร มีระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้นจากเดิมสวนใหญอยูในระดับ 0.2 เปน 

0.4, 0.6 และ 0.8 ตามลําดับ ทําใหการปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะมีคุณภาพดี 



~ ๕๗ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

(เอกสารหมายเลข ๕.๓.๕.๔)  

 

 ๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน 

 

ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชธานี มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑประกันคุณภาพที่  สกอ. กําหนด โดยทุกหลักสูตรผาน

องคประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๖.๑) 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๕.๓.๑.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําป ๒๕๕๙ 

๕.๓.๑.๒ คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๓.๑.๓ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจําป ๒๕๕๙ 

๕.๓.๒.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจําป ๒๕๕๙ 

๕.๓.๒.๒ บันทกึการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจําป ๒๕๕๙ 

๕.๓.๒.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชธานี ประจําป ๒๕๕๙ 

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ 

๕.๓.๓.๑ ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๓.๓.๒ โครงการบริการวิชาการแกสังคม 

๕.๓.๓.๓ โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๕.๓.๔.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๕๙  

(ระดับหลักสูตร ๒๕๕๘)  

๕.๓.๔.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที ่๑๐/๒๕๕๙ 

(ระดับคณะ ๒๕๕๘)  

๕.๓.๔.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที ่๑๑/๒๕๕๙ 

(ระดับสถาบัน ๒๕๕๘) 

๕.๓.๔.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที ่๑๒/๒๕๕๙ 

(ผลการตรวจสถาบัน ๒๕๕๘) 

๕.๓.๔.๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

(ระดับหลักสูตร ๒๕๕๙) 

๕.๓.๔.๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที ่๙/๒๕๖๐ 

(ระดับคณะ ๒๕๕๙) 

๕.๓.๔.๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที ่๑๐/๒๕๖๐ 



~ ๕๘ ~ 
 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

(ระดับสถาบัน ๒๕๕๙) 

๕.๓.๕.๑ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ 

๕.๓.๕.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ 

๕.๓.๕.๓ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

๕.๓.๕.๔ ผลจากแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําป ๒๕๕๙ 

๕.๓.๖.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร 

 



 

 

สวนที่ ๓  

สรุปผลการประเมิน 

ตามตัวบงช้ี สกอ. 



~ ๕๘ ~ 
 

ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้คุณภาพ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
ประเมินตนเอง 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ๓.๒๗๘ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๓.๒๐ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒ อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ๒.๒๗ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓ อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ๐.๙๒ ปรับปรุงเรงดวน 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕ กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ๕.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๒ การวิจัย ๔.๗๗ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ๔.๗๘ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ๔.๕๔ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๓ การบริการวชิาการ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม ๕.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๔.๑ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๔.๖๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธ

กิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 

๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ ๓.๘๔ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ๕.๐๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนเฉล่ีย ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี ้ ๔.๑๙๖ ดี 

 

 



 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชธำนี 
ที่  ๐๓๐/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

--------------------------------------------- 
 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานีขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ดังนี้ 
 
  ๑.  รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย   ทิพย์สุวรรณกุล ประธาน 

๒.  รองศาสตราจารย์ ภรณี  ศิริโชติ  กรรมการ 
  ๓.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ ธานี  กรรมการ 
  ๔.  ดร.สรุางคณา     มัณยานนท์   กรรมการ 

๕.  อาจารย์ธนาศักดิ์   ข่ายกระโทก   กรรมการ 
๖.  อาจารย์สิริมา   บูรณ์กุศล เลขานุการ 

   
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
       (ดร.วิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์) 
         อธิการบดี 
 
 
 
 



 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชธำนี 
ที่  ๐๑๓/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

--------------------------------------------- 
 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานีขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ดังนี้ 
 
  ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนพรรณ ธานี  ประธาน 
  ๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เยาวลกัษณ์ โพธิดารา กรรมการ 
  ๓.  อาจารย์สิริมา บูรณ์กุศล  กรรมการ 
  ๔.  อาจารย์ณัฐพงศ์ สอนอาจ  กรรมการ 
  ๕.  อาจารย์สุจิตรา กฤติยาวรรณ  กรรมการ 
  ๖.  อาจารย์ภาวิน ี ศรีสันต์    กรรมการ 
  ๗.  อาจารย์กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์    กรรมการ 

๘. อาจารย์ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก  กรรมการ 
   ๙. อาจารย์คลอเคลีย  วจนะวิชากร  กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. อาจารย์เบญญาภา  แสนสุทธิ์  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
       (ดร.วิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์) 
         อธิการบดี 



 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชธำนี 
ที่  ๐๑๒/๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

--------------------------------------------- 
 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานีขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้ 

คณะศึกษำศำสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๑. อาจารย์ภาวินี ศรีสันต์   ประธาน  
๒. อาจารย์สุเมธ สุภัทรจ าเนียร  กรรมการ  
๓. อาจารย์จริยา กฤติยาวรรณ   กรรรมการและเลขานุการ 
คณะวิศวกรรมศำสตร 
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 
๑. ผศ.ดร.ทองสุข วันแสน         ประธาน  
๒. อาจารย์ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก   กรรมการ  
๓. อาจารย์สุจิตรา กฤติยาวรรณ   กรรรมการและเลขานุการ  
หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ  
๑. ผศ.ดร.ทองสุข วันแสน         ประธาน  
๒. อาจารย์ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก  กรรมการ  
๓. อาจารยสิริมา บูรณกุศล  กรรมการและเลขานุการ 
คณะนิติศำสตร 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
๑. อาจารย์ณัฐพงศ์ สอนอาจ  ประธาน  
๒. อาจารย์กฤติกรณ์ ศรีโสภา  กรรมการ  
๓. อาจารย์รุจิรัตน์ บวรธรรมศักดิ์  กรรรมการและเลขานุการ  
 
 
 
 



คณะบริหำรธุรกิจ 
หลักสูตรการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ  
๑. อาจารย์ดร.สุรางคณา มัณยานนท์  ประธาน  
๒. ผศ.ดร.ทองสุข วันแสน             กรรมการ  
๓. อาจารย์ดร.นนทชนนปภพ ปาลินทร        กรรรมการ  
๔. อาจารย์แพรวทิพฑ์ สุธีระประเสริฐ  กรรรมการ  
๕. อาจารย์กนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์   กรรรมการและเลขานุการ 
คณะพยำบำลศำสตร 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
๑. อาจารย์วนิดา หาจักร    ประธาน  
๒. ผศ.ดร.ทองสุข วันแสน          กรรมการ  
๓. อาจารย์สิริมา บูรณ์กุศล   กรรรมการและเลขานุการ 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
หลักสูตรและการสอน  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
๑. ดร.นนทชนนปภพ  ปาลินทร   ประธาน  
๒. ดร.วรรณกร  ศรีรอด    กรรมการ  
๓. อาจารย์กนกกาญจน์  ศรีสุรินทร์  กรรมการ  
๔. อาจารย์กฤติกรณ์  ศรีโสภา   เลขานุการ 
หลักสูตรบริหารการศึกษา (ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต) และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
๑. ดร.สุรางคนา  มัณยานนท์   ประธาน  
๒. ดร.เจริญวชิญ์  สมพงษ์ธรรม   กรรมการ  
๓. อาจารยสุเมธ  สุภัทรจ าเนยีร   เลขานุการ 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
       (ดร.วิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์) 
         อธิการบดี 
 


