


 

รายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report) 
 

 

มหาวิทยาลัยราชธาน ี

 

 

 
ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

(สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๑) 

รายงาน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



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 ๒๕๖๐ จะเปนไปตามวัตถุ ประสงค                  

และสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยพรอมที่จะใหขอมูล

เพ่ิมเติมใดๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษา เพ่ือใหเกิดความสมบูรณของขอมูล 

 

 

 

    

          (ดร.วิลาวัณย  ตันวัฒนะพงษ) 

                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี 
 



 

บทสรุปผูบริหาร 

 

  มหาวิทยาลัยราชธานี เปนมหาวิทยาลัยในกลุม ข (๑) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีของ 

สกอ. มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติตามหนาที่ใน ๔ ภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ

แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
 

          ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชธานี ไดดําเนินการในดานประกันคุณภาพตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี ้ จากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป ๒๕๖๐ ที่ผานมา มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามการประเมินเอง

ตามรายองคประกอบ ของ สกอ. ดังนี ้
  

องคประกอบ คะแนน ระดับคุณภาพ 

องคประกอบที่ ๑ การผลติบัณฑิต ๓.๓๓ พอใช 

องคประกอบที่ ๒ การวิจัย ๔.๗๕ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๔.๖๖ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ๑๓ ตัวบงชี้ ๕ องคประกอบของ สกอ. ๔.๒๒ ดี 

 



 
 
 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙) 

 
 
 
 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชธานี 

ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ในการประชุม คร้ังที่ ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ หนาที่ ๒/๑๑ 

คํานํา 
 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ และรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ระหวางวันที่ ๑ - ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งน้ัน  ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง จึงไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (จากผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙) ฉบับน้ีข้ึน ซ่ึงไดผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

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

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

 

 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ หนาที่ ๓/๑๑ 

สารบัญ 
 

 หนา 
 

คํานํา ๒ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙  ๔ 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
ขอเสนอแนะรายองคประกอบคุณภาพ ๕ 
รายช่ือคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําป ๒๕๖๐  
 

๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ หนาที่ ๔/๑๑ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
 

วัน เดือน ป และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที่ ๑ – ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริาชสมบัติครบ ๖๐ ป 

 
รอบปการประเมิน 

ปการศึกษา ๒๕๕๙ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 
 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ หนาที่ ๕/๑๑ 

บทสรุปสําหรับผูบริหารจากผลการประเมิน 
 

 

สรุปขอมูลพื้นฐาน 
มหาวิทยาลัยราชธานี มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และมีการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน ๕ 

องคประกอบ ๑๓ ตัวบงช้ี ของสกอ. ประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๙ อยูในคุณภาพระดับดี  
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด จํานวน ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๒ ไดคุณภาพระดับดี  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
สรุปผลการประเมิน 

องคประกอบ 
ผลการประเมินเฉลี่ย (เต็ม ๕) 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 
๑. การผลิตบัณฑิต  ๓.๒๘ ๓.๐๘ 
๒. การวิจัย ๔.๗๗ ๔.๗๗ 
๓. การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ๔.๐๐ 
๕. การบริหารจัดการ ๔.๖๑ ๔.๖๑ 

คะแนนเฉลี่ย ๑๓ ตัวบงชี้ ๕ องคประกอบ ๔.๑๙ ๔.๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ หนาที่ ๖/๑๑ 

สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรใหการสนบัสนุนในองคประกอบที่อยูระหวางดําเนนิการ 

องคประกอบที่ ๑ การผลิตบณัฑิต 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ. 
๒. อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ. 
๓. การประเมินตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการพัฒนานักศึกษายังไมสอดคลองกัน 
ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 
๑. จัดระบบและกลไกที่สามารถสนับสนุนใหอาจารยมีคุณสมบัติตามเกณฑใหมากข้ึนอยางตอเน่ือง ควบคูไปกับการมีอาจารยอาวุโสที่มีประสบการณ เฉพาะ

การมีตําแหนงทางวิชาการจําเปนตองมีระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ที่เขมแข็งและจริงจัง 
๒. สงเสริมใหอาจารยมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสาขาที่เปดสอน หรืออยางนอยการรับอาจารยใหมตองมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานที่คณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด 
 

องคประกอบที่ ๒ การวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารที่ไดรับการรับรองคุณภาพในระดับที่สูงและระดับนานาชาติยังมีนอย 
๒. ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ที่มีการตีพิมพบางสวนยังไมสามารถนํามาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 
ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 
๑. ควรพัฒนาศักยภาพอาจารยในการเขียนผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพในวารสารที่ไดรับการรับรองคุณภาพที่สูงข้ึน  
เชน อบรมการเขียนผลงานวิจัย เปนตน 
๒. ควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารที่ไดรับการรับรองคุณภาพที่สูงข้ึนใหมากข้ึน เชน TCI กลุม 1 หรือ กลุม 2  
๓. พัฒนาผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ ใหมีคุณภาพเพ่ือนําไปสูการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการได 

องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
 

-  



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ หนาที่ ๗/๑๑ 

องคประกอบที่ ๔ การทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  - 
 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
  - 
ขอเสนอแนะในภาพรวม 

๑. มหาวิทยาลัยควรกําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยใหชัดเจน ซ่ึงความเปนมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่ผลิตบัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการ 
ของประเทศนาจะเปนทิศทางที่ดี และมหาวิทยาลัยมีพ้ืนฐานที่สอดรับกับทิศทางน้ีอยูแลว หากมหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอ “บัณฑิตที่มีคุณภาพ” อยางตอเน่ือง 
โดยจัดหา/พัฒนาคณาจารยที่มีคุณภาพ พิจารณาเปดหลักสูตรใหม ตามความพรอมและความจําเปน สามารถแขงขันไดกับมหาวิทยาลัยอ่ืน เชน การจัดการธุรกิจการ
บิน การจัดการการทองเที่ยว หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการทําวิจัย ตลอดจนแสวงหาความรวมมือกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบาน ในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีตลาดแรงงานที่ชัดเจนรองรับ เปนแนวทางหน่ึงที่นาสนใจ 

๒. ตัวบงช้ีเก่ียวกับคุณภาพอาจารยของมหาวิทยาลัยยังไมอยูในระดับมาตรฐาน งานวิจัยของคณาจารยที่มหาวิทยาลัยใหความสําคัญสนับสนุนอยางตอเน่ือง  
อาจใชเพ่ือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการไมได มหาวิทยาลัยควรกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพอาจารยใหเกิดผลอยางแทจริง เชน 

๒.๑ สรรหาอาจารยวุฒิปริญญาเอกที่ตรงสาขาอยางตอเน่ือง 
๒.๒ จัดใหมีคลีนิควิจัยสําหรับอาจารย โดยมีนักวิจัยที่มีประสบการณสูงจากภายนอกมาใหคําปรึกษาอยางใกลชิดเปนประจํา 
๒.๓ จัดระบบและกลไกการดําเนินงานเก่ียวกับการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 
๒.๔ สนับสนุนใหอาจารยกําหนด Career Path ของตนเอง โดยมีมาตรการที่เหมาะสม สามารถสรางแรงจูงใจใหเปนไปตามเสนทางที่กําหนดได  
 

๓. มหาวิทยาลัยจัดใหมีการบริการวิชาการจากองคความรูของมหาวิทยาลัยไปสนับสนุนการพัฒนาตามความตองการของชุมชนอยางตอเน่ือง  
ซ่ึงเปนเรื่องที่ดี อยางไรก็ตาม หากมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาใหชุมชนดังกลาวเปนชุมชนตนแบบในดานใดดานหน่ึงที่สอดคลองกับความเช่ียวชาญของมหาวิทยาลัย 
ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

๔. มหาวิทยาลัยควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการ การกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดตัวบงช้ี การประเมินความสําเร็จของโครงการและแผน 
การพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหบุคลากรใหสามารถเขียนโครงการที่มีความสอดคลองกับเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ หนาที่ ๘/๑๑ 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙) 

ขอเสนอแนะรายองคประกอบคณุภาพ 
 

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 ๑๕ จาก
จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 
-รอยละ ๑๒ จาก
จํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 

ตลอดป
การศึกษา 
๒๕๖๐ 

๕๐๐,๐๐๐ คณะวิชา/
สํานักงาน
อธิการบด ี

องคประกอบที่ ๒  
การวิจัย   
 

๑. ควรกระตุนใหทําการวิจัยใน
เร่ืองที่สามารถนําไปเผยแพรใน
แหลงอางอิงที่มีคุณภาพสูงและใช
ในการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการได 
 

๑. จัดทําวารสารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยราชธานี จํานวน 2 
กลุมสาขา คือ วารสารนวัตกรรม
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพและ
วารสารนวัตกรรมทาง
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๒. พัฒนาศักยภาพอาจารยในการ

- อยางนอย ๔ ฉบับ/ป
ปฏิทิน 
 
 
 
 
       รอยละ ๒๐  

ตลอดป 
การศึกษา 

 
 
 
 

ตลอดป 

๒๐๐,๐๐๐ 
บาท 

 
 
 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

สํานักวิจัยและ
งานสรางสรรค 

 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ หนาที่ ๙/๑๑ 

องคประกอบ ขอเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพฒันา เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ 
ผลิตผลงานวิชาการใหมีคุณภาพ 
- สงอาจารยไปอบรม 
- เชิญผูทรงคุณวุฒิมาเปน
วิทยากรอบรมใหความรูแก
อาจารย 

    ของอาจารยทั้งหมด การศึกษา 
๒๕๖๐ 

บาท 

องคประกอบที่ ๓ 
การบรกิาร
วิชาการ  

- - - - - - 

องคประกอบที่ ๔ 
การทํานุบาํรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - - - - - 

องคประกอบที่ ๕  
การบริหาร
จัดการ 

- - - - - - 

 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ หนาที่ ๑๐/๑๑ 

รายชื่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  
(จากผลประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙) 

 ๑. อธิการบดี (ดร.วิลาวัลย  ตันวัฒนะพงศ)      ประธานกรรมการ 
 ๒. รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ (อาจารยเมธาวี ตันวัฒนะพงษ)    กรรมการ 
 ๓. รองอธิการบดีฝายบริหาร (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 สุภิมารส        กรรมการ 
 ๑๐. อาจารยดร.คตศิลป อกอุน        กรรมการ 

๑๑. อาจารยจิรังกูร ณัฐรังสี        กรรมการ 
๑๒. อาจารยเบญญาภา แสนพันธ        กรรมการและเลขานุการ 

โดยมีหนาที ่
 ๑. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 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 ๒๙ 

องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ๓๗ 

องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔๔ 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๔๗ 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ สกอ.   

ตารางผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ๖๑ 

ภาคผนวก  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปการศึกษา ๒๕๖๐  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  

 



 

 

สวนท่ี ๑  

ขอมูลทั่วไปสถานศึกษา 



~ ๑ ~ 
 

๑. ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยราชธานี เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ไดรับ

อนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ ใหเปลี่ยนประเภทสถาบันจาก

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี เปน “มหาวิทยาลัยราชธานี”  
 

 มหาวิทยาลัยราชธานี  ถือกําเนิดขึ้นจากความตองการทางการศึกษาของเยาวชน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลกรในทองถิ่น และเพื่อผูแสวงหา

ความกาวหนาในทางวิชาการไดมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม โดยมุงหวังใหบัณฑิตมีศักยภาพเพียงพอในการนํา

ความรูและประสบการณไปประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะผูกอตั้งมหาวิทยาลัย

ราชธานี มีปณิธานที่จะใหสถาบันการศึกษามุงมั่นในการถายทอดความรูพรอมกับการเสริมสรางคุณธรรม 

และสงเสริมความกาวหนาใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนผูเพียบพรอมดวยคุณธรรมและสติปญญา 

ตลอดจนสนองความตองการดานกําลังคนของประเทศ 
 

 มหาวิยาลัยราชธานี ไดรับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ใหจัดตั้งขึ้นในนาม  “วิทยาลัย

เทคโนโลยีราชธานี” เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๓๖ ณ เลขที่ ๔๘๗ ถนนชยางกูร ตําบลขามใหญ 

อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท ๐-๔๕๓๑-๒๑๗๖-๗ และไดรับการ

รับรองวิทยฐานะจากทบวงมหาวิทยาลัยตั้งแตวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๖ 

 

ชื่อและเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยราชธาน ี

          ภาษาไทย        :         มหาวิทยาลัยราชธาน ี

          อักษรยอ         :         มรธ. 

          ภาษาอังกฤษ    :         RATCHATHANI UNIVERSITY 

          อักษรยอ         :         RTU 

 

 

ชื่อและเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธาน ี

          ภาษาไทย        :         มหาวิทยาลัยราชธาน ี

          อักษรยอ         :         มรธ. อว. 

          ภาษาอังกฤษ    :         RATCHATHANI UNIVERSITY, UDONTHANI CAMPUS 

          อักษรยอ         :         RTU.UDC. 
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ตราสัญลักษณ มหาวิทยาลัยราชธานี 

 

 

  

 

 

องคประกอบ 

          ๑. วงกลมรอบนอกเปนชอชัยพฤกษ 

          ๒. ชื่อเต็มมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ การแสดงปการศึกษาที่เปลี่ยนสถานะ 

          ๓. วงกลมรอบในเปนรูปรัศมี 

          ๔. ชื่อยอมหาวิทยาลัยเปนรูปเพชร ตั้งอยูบนลายกนกซึ่งมฐีานเปนดอกบัวบาน 

 

ความหมาย 

          ดอกบัวบาน  หมายถึง ทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ 

          อักษรยอ มรธ ประกอบกนเปนรูปเพชร หมายถึง ความเปนเลิศ ความแข็งแกรงทางปญญา

และความคิด 

          รัศมี  หมายถึง ความเจริญรุงเรืองความกาวหนาในวิทยาการและเทคโนโลยีทุกแขนง ชื่อเสียง

และคุณงามความดี แผปกไปท่ัวทุกทิศ 

 

สีประจําสถาบัน 

          สีแสด 

  

ตนไมประจําสถาบัน 

          ตนหางนกยูง 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และ วัตถุประสงค 

 

ปรัชญา 

          ความรู คูคุณธรรม 

 

ปณิธาน 

          มหาวิทยาลัยราชธานี มีปณิธานที่จะถายทอดความรูควบคูกับการเสริมสรางคุณธรรมและ

สงเสริมความกาวหนาใหบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเปนผูเพียบพรอมดวยคุณธรรมและสติปญญา 

ตลอดจนสนองความตองการกําลังคนของประเทศ 

 

วิสัยทัศน 

          มหาวิทยาลัยราชธานี เปนสถาบันการศึกษาแหงความรูคูคุณธรรมของชุมชน มีระบบการศึกษา

ที่หลากหลาย มีการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม กระจายโอกาสและสรางความเสมอภาค ทางการศึกษา

รวมทั้งการเปนคลังความรูแกปวงชนเปนคลังความรูสาธารณะและสรางภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล  

  

พันธกิจ 

๑. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ เปนบัณฑิตที่สมบูรณ มีความรอบรูดานวิชาการ วิชาชีพ คูคุณธรรม

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรอมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีความ

หลากหลายยืดหยุนตามความตองการของผูเรียนและการพัฒนาประเทศ 

๒. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนตลอดจน

การพัฒนาประเทศ 

๓. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อการรวมเรียนรูและพัฒนาชุมชนใหเข็มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมของทองถิ่นและของชาติ 

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภบิาลและ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. สรางเครือขายระหวางสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบตางๆ สรางเครือขายการเรียนรูสูชุมชน และสราง

ระบบความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสถาบันอุดมศึกษากับหนวยงานและองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ

และเอกชน 

 

 

 



~ ๔ ~ 
 

 

วัตถุประสงค 

         ๑. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูในวิชาการ และความสามารถในการปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่ ง

การนําความรูใหมๆ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจของประเทศเปน

บัณฑิตที่มีคุณธรรม มีวินัยในการทํางาน มีความเชื่อมั่นในตนเองมีความสํานึกในจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ มคีวามพอเพียง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

          ๒. เพื่อพัฒนาองคความรู นวัตกรรมอยางตอเนื่องดวยการสงเสริมการศึกษาการวิจัยการ

ฝกอบรมคณาจารยและบุคลากร เพื่อประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศโดยรวม 

          ๓. เพื่อใหบริการและรวมเรียนรูทางวิชาการและวิชาชีพถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เปน

ประโยชนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศดวยปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

          ๔. เพื่อสงเสริมการศึกษา การวิจัย การฝกอบรมคณาจารยและบุคลากรเพื่อความกาวหนา

ทางวิชาการ ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและ

ประเทศโดยรวม 

          ๕.เพื่อเปนศูนยกลางใหการใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป รวมทั้งการเผยแพรความรูดานตางๆ แกสังคม 

          ๖. เพื่อเปนศูนยกลางในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

          ๗. เพื่อใหมีระบบบริหารงานที่ทันสมัย และมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

          ๘. เพื่อจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารจัดการในทุกดานอยางเหมาะสมเพียงพอและ

แสวงหาความรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 

อัตลักษณและเอกลักษณของมหาวทิยาลัย 

 

อัตลักษณ 

 “บัณฑติราชธานีเปนผูนํา มีความรูควบคูคุณธรรม”  

 

เอกลักษณ 

“รักษความเปนไทย ใสใจสังคม” 

 



~ ๕ ~ 
 

-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 มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. นายวิรัช ชินวินิจกุล     นายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยพฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยสุธี อักษรกิตติ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๔. รองศาสตราจารยนินนาท โอฬารวรวุฒิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๕. รองศาสตราจารยนพพงษ บุญจิตราดุลย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๖. ผูชวยศาสตราจารยชัยนรินทร วีระสถาวณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๗. พลเอกชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๘. นายประดิษฐ ตันวัฒนะพงษ    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๙. นางสาวเมธาวี ตันวัฒนะพงษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย 

๑๐. รองศาสตราจารยพูลสุข หิงคานนท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑๑. รองศาสตราจารยอุดมลักษณ กุลพิจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑๒. นายสุพจน สิงหเสนห    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายนามผูบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ดร.วิลาวัณย ตันวฒันะพงษ    อธิการบดี 

๒. นายประดิษฐ ตันวัฒนะพงษ    รองอธิการบดีวิทยาเขตอุดรธานี 

๓. ดร.สุรางคนา มัณยานนท   รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

๔. ดร.บรม ตันวัฒนะพงษ     รองอธิการบดีฝายบรหิาร 

๕. นางสาวเมธาวี ตันวัฒนะพงษ    รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและพัฒนาเทคโนโลย ี

๖. ดร.ฐิติมา โกศัลวติร    รักษาการรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทองสุข วันแสน  คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจริญวิชญ สมพงษธรรม คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๙. รองศาสตราจารย อภนิันทน มัณยานนท  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

๑๐. นางสาวเมธาวี ตันวัฒนะพงษ   คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

๑๑. นายสุเมธ สุภัทรจําเนียร    คณบดีคณะนิติศาสตร 

๑๒. ผูชวยศาสตราจารย เยาวลักษณ โพธิดารา  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําลอง ชูโต   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตอุดรธานี 

๑๔. นางวัลลภา ธรรมศิริ     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 

 

 



~ ๗ ~ 
 

การจัดการเรียนการสอน 
 

         มหาวิทยาลัยราชธานีเปดดําเนินการเรียนการสอนใน  ๖ คณะ แบงเปนระดับปริญญาตร ี ๕ คณะ ๙ 

หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา ๑ คณะ ๔ หลักสูตร ดังนี้ 

ระดับปริญญาตร ี๕ คณะ  ๙ หลักสูตร  

                       คณะนิติศาสตร  

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น 

                       คณะบริหารธุรกิจ  

                               - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

                               - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 

                               - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

                       คณะพยาบาลศาสตร  

                               - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

                       คณะวิศวกรรมศาสตร  

                               - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

                               - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

                       คณะศึกษาศาสตร  

                               - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       

ระดับบัณฑติศึกษา ๑ คณะ ๔ หลักสูตร ดังนี้ 

                      บัณฑติวิทยาลัย 

                               - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  

                               - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                               - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

                               - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

        มหาวิยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เปดดําเนินการเรียนการสอน ดังนี ้

                       คณะพยาบาลศาสตร 

                               - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ  

                       

 

 

 



~ ๘ ~ 
 

จํานวนนักศึกษา 
 

        ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี (มรธ.) และ วิทยาเขตอุดรธานี (มรธ.วอ.)  

มีนักศึกษา ทั้งสิ้นจํานวน ๑,๘๖๖ แบงเปน ดังนี้ 
 

 คณะวชิา มรธ. 

(คน) 

มรธ. วอ.  

(คน) 

รวมท้ังสิ้น 

(คน) 

นิติศาสตร ๓๖  ๓๖ 

บริหารธุรกิจ ๕๔  ๕๔ 

พยาบาลศาสตร ๕๖๙ ๓๔๘ ๙๑๗ 

ศึกษาศาสตร ๕๔๕  ๕๔๕ 

วิศวกรรมศาสตร ๖๑  ๖๑ 

บัณฑติวิทยาลัย ๒๕๓  ๒๕๓ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๕๑๘ ๓๔๘ ๑,๘๖๖ 

 

สรุปขอมูลพื้นฐาน :  

 ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

จํานวนอาจารยประจําทัง้สิ้น  ๑๕๙ คน 

 - ปฏิบัติงานจริง  ๑๕๙ คน 

 - ลาศึกษาตอ - 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๓๐ คน 

 

ในจํานวนอาจารยประจําทัง้สิ้น ๑๕๙ คน นั้น แบงเปนอาจารยระดับวุฒิการศึกษาตางๆ ดังนี ้

 คณะวชิา/หมวดวิชา รวม ตรี โท เอก 

คณะนิติศาสตร  ๙.๕ - ๘.๕ ๑ 

คณะบริหารธุรกิจ  ๑๖ - ๑๖ - 

คณะพยาบาลศาสตร  ๘๓.๕ - ๗๘.๕ ๕ 

คณะศึกษาศาสตร ๑๔ - ๑๓ ๑ 

วิศวกรรมศาสตร ๑๐ - ๑๐ - 

บัณฑติวิทยาลัย ๒๖ - ๓ ๒๓ 

รวมท้ังสิ้น ๑๕๙ - ๑๒๙ ๓๐ 



~ ๙ ~ 
 

สรุปขอมูลพื้นฐาน :  

 ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

จํานวนอาจารยประจําทัง้สิ้น  ๑๕๙ คน 

 - ปฏิบัติงานจริง  ๑๕๙ คน 

 - ลาศึกษาตอ    - คน 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย ๑๓๙ คน 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๙ คน 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ๘ คน 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ๓ คน 

 

 ในจํานวนเดียวกันนี้ มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ ท้ังสิ้น จํานวน ๒๐ คน ดังนี ้

คณะวชิา ผูชวย

ศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

นิติศาสตร - - - - 

บริหารธุรกิจ - - - - 

พยาบาลศาสตร ๕ - - ๕ 

วิศวกรรมศาสตร - ๑ - ๑ 

ศึกษาศาสตร - - - - 

บัณฑติวิทยาลัย ๔ ๗ ๓ ๑๔ 

รวม ๙ ๘ ๓ ๒๐ 

 

  



~ ๑๐ ~ 
 

ขอมูลแสดงพื้นท่ี และอาคารสถานท่ีปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชธาน ี ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ตั้งอยูเลขท่ี  ๒๖๑ ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอบุลราชธาน ี๓๔๐๐๐ 

โดยมีพื้นท่ีใชสอย รวม   ๒๐๘,๕๗๖  ตารางเมตร และอาคารสถานที่ ดังนี ้

 

๑. อาคาร  เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ  มีพื้นที ่ 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  เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป  มีพื้นที ่ ๘,๔๔๘  ตารางเมตร ประกอบดวย 

๒.๑    สํานักงานอธิการบดี   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    หองจัดทําเอกสาร   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  มีพื้นที ่ ๘,๒๓๖.๘๐  ตารางเมตร  

ประกอบดวย 

๓.๑    หองเรียน    จํานวน         ๑๒    หอง 

๓.๒    หองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา จํานวน        ๒ หอง 

๓.๓    หองปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน          ๑ หอง 

๓.๔    หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน          ๓ หอง 

๓.๕    สํานักวิทยบริการ   จํานวน          ๑ หอง 

๓.๖    หองปฏิบัติการสื่อและศิลปะ  จํานวน           ๑ หอง 

๓.๗    หองปฏิบัติการสอนนวัตกรรมฯ จํานวน           ๑ หอง 

๓.๘    หองพักอาจารย   จํานวน           ๔ หอง 

๓.๙    หองน้ําชาย-หญิง   จํานวน          ๓๒ หอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

ขอมูลแสดงพื้นท่ี และอาคารสถานท่ีปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชธาน ีวิทยาเขตอุดรธานี ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๐ 

ตั้งอยูเลขท่ี ๒๙๓ ถ.เล่ียงเมือง อ.เมอืงอุดรธานี จ.อดุรธานี ๔๑๐๐๐ 

โดยมีพื้นท่ีใชสอย รวม ๑๑,๘๒๓.๖๘  ตารางเมตร และอาคารสถานที่ ดังนี ้

 

๑. อาคาร  ราชธานี    มีพืน้ที ่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    มีพื้นที่ 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  หองกิจกรรมนักศึกษา  จํานวน     ๒ หอง 
 

 

หมายเหต ุ: พ้ืนที่ท้ังหมดของ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี มีประมาณ ๑๐๘ ไร  (๑๗๒,๘๐๐ 

ตารางเมตร) 

          

 



 

 

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 ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชธานี มีจํานวนหลักสูตรทั้งสิ้น ๑๓ หลักสูตร แบงเปน 

หลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ดังนี ้
 

ปริญญาตรี คะแนนเต็ม ๕ 

คณะนติิศาสตร  

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๓.๓๗ 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๓.๕๑ 

 



~ ๑๔ ~ 
 

 

ปริญญาตรี คะแนนเต็ม ๕ 

คณะบริหารธุรกิจ  

- หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ๓.๓๑ 

- หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ ๓.๒๗ 

- หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ๓.๓๑ 

คณะพยาบาลศาสตร  

- หลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาล ๓.๒๙ 

คณะวิศวกรรมศาสตร  

- หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ๓.๓๖ 

- หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๓.๓๒ 

คณะศึกษาศาสตร  

- หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๓.๐๗ 

บัณฑิตศึกษา คะแนนเต็ม ๕ 

- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ๓.๑๐ 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๓.๒๓ 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๓.๒๒ 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๓.๑๑ 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร ๓.๒๖ 

 

จากขอมูลขางตนพบวา มหาวิทยาลัยราชธานี มีผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมไดคะแนน

เฉลี่ย ๓.๒๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ แบงเปนระดับปริญญาตรี ๙ หลักสูตร บัณฑิตศึกษา ๔ 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 ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชธานี มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

รวมทั้งสิ้น ๑๕๙ คน มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๓๐ คน คิดเปนรอยละ ๑๘.๘๗ 

จากเกณฑการประเมินกําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ เทากับ รอยละ ๔๐ ขึ้นไป เมื่อนําผลการดําเนินงานมา

เทียบเกณฑ มีคาคะแนนที่ได เทากับ ๒.๓๖ (เอกสาร ๑.๒.๑) 

 

เอกสารหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ สรุปขอมูลอาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 



~ 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 ๒๕๖๐ 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด ๑๕๙ คน 

              - ปฏิบัติงานจริง ๑๕๙ คน 

              - ลาศึกษาตอ - คน 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๓๐ คน 

 

ในจํานวนอาจารยประจําทัง้สิ้น ๑๖๒.๕ คน นั้น แบงเปนอาจารยระดับวุฒิการศึกษาตาง ๆ ดังนี ้

 คณะวชิา รวม ตรี โท เอก 

บัณฑติวิทยาลัย ๒๖ - ๓ ๒๓ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๑๐ - ๑๐ ๐ 

คณะนิติศาสตร ๙.๕ - ๘.๕ ๑ 

คณะบริหารธุรกิจ ๑๖ - ๑๖ - 

คณะพยาบาลศาสตร ๘๓.๕ - ๗๘.๕ ๕ 

คณะศึกษาศาสตร ๑๔ - ๑๓ ๑ 

รวมท้ังสิ้น ๑๕๙ - ๑๒๙ ๓๐ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย ผลการประเมินตนเอง 

รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๘.๘๗  ๒.๓๖ 



~ 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 ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชธานี มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

รวมทั้งสิ้น ๑๕๙ คน มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ จํานวน  ๒๐ คน จําแนกเปนอาจารยที่

ดํารงตําแหนงศาสตราจารย จํานวน ๓ คน อาจารยท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๘ คน 

และอาจารยท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๙ คน ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ คิดเปนรอยละ ๑๒.๕๘ จากเกณฑการประเมินกําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ เทากับ 

รอยละ ๖๐ ขึ้นไป เมื่อนําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ มีคาคะแนนที่ได เทากับ ๑.๐๕ 

เอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ สรุปขอมูลอาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



~ 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 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 

๖๐ 

 

สรุปขอมูลพื้นฐาน : 

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด ๑๕๙ 

       - ปฏิบัติงานจริง ๑๕๙ 

       - ลาศึกษาตอ - 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย ๑๓๙ 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๙ 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ๘ 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย ๓ 

 

คณะวิชา ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

บัณฑติวิทยาลัย ๔ ๗ ๓ ๑๔ 

วิศวกรรมศาสตร - ๑ - ๑ 

นิติศาสตร - - - - 

บริหารธุรกิจ - - - - 

พยาบาลศาสตร ๕ - - ๕ 

ศึกษาศาสตร - - - - 

รวม ๙ ๘ ๓ ๒๐ 

  

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย ผลการประเมินตนเอง 

รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๒.๕๘  ๑.๐๕ 



~ 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 มีการดําเนินการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการใชชีวิต และการ

เขาสูอาชีพแกนักศึกษาโดยมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (เอกสาร ๑.๔.๑.๑) จัดขึ้นในวันเสารที่ ๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผูบริหารและคณาจารยของทุกคณะพบนักศึกษาพรอมทั้งใหขอมูลที่จําเปนตอการ

เขาศึกษาและการปรับตัวใชชีวิตในมหาวิทยาลัยแกนักศึกษา เชน ระเบียบมหาวิทยาลัยราชธาน ี การใช

ระบบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ตของสํานักทะเบียน (Vision Net) การกูยืมเงินเพื่อ

การศึกษา (กรอ. และ กยศ.) บริการและกิจกรรมทั้งภายในหลักสูตรและเสริมหลักสูตรแกนักศึกษา เปน

ตน ในการปฐมนิเทศนักศึกษาจะไดรับการแจกจายคูมอืและหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี 

(เอกสาร ๑.๔.๑.๒) เพื่อใหนักศึกษารับทราบกฎระเบียบขอบังคับ ขั้นตอนการดําเนินการตาง ๆ ที่จําเปน

ตอการเขาศึกษา นอกจากการปฐมนิเทศทางวิชาการแลวมหาวิทยาลัยราชธานี ใหความสําคัญกับการ

เตรียมนักศึกษาใหมสีติ มีสมาธิกับการเรียนและการใชชีวิตจึงนํานักศึกษาเขาปฏิบัติธรรม ฯ วัดปาสวางวี

ระวงษ อําเภอสวางวีระวงษ ในโครงการเขาคายปลูกจิตสํานึกพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐ (เอกสาร ๑.๔.๑.๓) เพื่อเปนแนวทางในการเตรียมพรอมและปรับตัวของนักศึกษาใน

การเขาศึกษาและใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

ในระหวางการศึกษาตลอดระยะเวลาของหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกคณะวิชา แตงตั้ง

อาจารยที่ ปรึกษา ( เอกสาร ๑.๔.๑.๓)  ของนักศึกษาทุกคน ในแตละคณะ และแตละชั้ นป   

ในคณะพยาบาลศาสตรซึ่งมีนักศึกษาจํานวนมาก มีการแตงตั้งอาจารยประจําชั้นดูแลนักศึกษาในแตละ

ชั้นปควบคูไปกับอาจารยที่ปรึกษาดวย มีการจัดทําคูมือการใหคําปรึกษา(เอกสาร ๑.๔.๑.๔) เพื่อเปน

แนวทางในการดําเนินงานในการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่ครอบคลุมทั้งดานวิชาการ ดานกิจกรรมเสริม

หลักสูตร สุขภาพ และการดําเนินชีวิต โดยนักศึกษาสามารถนัดหมายหรือขอรับคําปรึกษาจากอาจารยที่

ปรึกษาไดหลากหลายชองทาง เชน การนัดหมายผานระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย (Vision Net) สื่อ



~ ๒๐ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

สังคมออนไลน (Facebook, Line) หรือจากตารางใหคําปรึกษา เปนตน (เอกสาร ๑.๔.๑.๕) เพื่อให

นักศึกษาขอคําปรึกษา/ชวยเหลือจากอาจารยที่ปรึกษา และอาจารยประจําชั้นไดสะดวกรวดเร็ว และ

กําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา (เอกสาร ๑.๔.๑.๖) เพื่อเก็บไวเปน

หลักฐาน กรณีที่นักศึกษาควรไดรับการชวยเหลือจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จะมีการรายงานตอรอง

คณบดีฝายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝายวิชาการ และคณบดีเพื่อรับทราบ และสงตอเพื่อใหการ

ชวยเหลือที่ เหมาะสมตามสภาพปญหาในลําดับตอไป นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีระบบฐานขอมูล

นักศึกษา ประกอบดวย ขอมูลดานการเรียน ครอบครัว และบุคคลที่สามารถติดตอไดเมื่อนักศึกษามี

ปญหา โดยเก็บไวในระบบทะเบียน (Vision Net) ซึ่งสามารถอัพเดทขอมูลไดทั้งจากอาจารย และนักศึกษา 

(เอกสาร ๑.๔.๑.๗) 

 
๒. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัย จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ไดแก ขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

โดยมีชองทางประชาสัมพันธและบริการขอมูล ไดแก การประชาสัมพันธผานบอรดประชาสัมพันธ 

( เอกสาร ๑.๔.๒.๑) ประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน  เชน เว็บ ไซตมหาวิทยาลัย และ Facebook 

มหาวิทยาลัย (เอกสาร ๑.๔.๒.๒,๑.๔.๒.๓) 

 ๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

       มหาวิทยาลัยราชธานี มีการดําเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จ

การศึกษาแกนักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๐ อยางหลากหลาย ซึ่งโครงการสวนใหญจะดําเนินการใน

ลักษณะของความรวมมอืระหวางคณะกับสํานักกิจการนักศึกษา เพื่อใหการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสู

การประกอบอาชีพของนักศึกษาสามารถตอบสนองตอลักษณะของวิชาชีพของนักศึกษาในแตละคณะ 

โดยโครงการกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา ในป

การศึกษา ๒๕๖๐ ที่ดําเนินการใหแกนักศึกษาผานโครงการปจฉิมนิเทศ (เอกสาร ๑.๔.๓.๑) 

 
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ ๑ -๓ทุกขอไมต่ํากวา 

๓.๕๑จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

มหาวิทยาลัย ไดจัดทําแบบประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัด บริการ ปการศึกษา 

๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นตางๆ ตามเกณฑมาตรฐาน มีผลการประเมิน (เอกสาร ๑.๕.๔.๑) ดังนี ้

๑) การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา ๔.๒๒ 

๒) การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแกนักศึกษา คาเฉลี่ย ๔.๑๔ 

๓) การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา คาเฉลี่ย ๔.๐๓ 

 โดยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้



~ ๒๑ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

๑. อยากใหมีการเพิ่มขอมูลแหลงงานใหมากขึ้น และนาจะมีการอัพเดตขาวสารและความเคลื่อนไหว

ตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 

๒. ควรมีการปรับปรุงในดานโครงสรางพ้ืนฐานทางดานระบบเครือขาย  โดยเฉพาะเครือขายไรสายใหมี

ความรวดเร็ว และครอบคลุมทุกพืน้ที่ 

๓. นักศึกษาควรมีชองทางในการรับบริการใหคําปรึกษาโดยผานชองทางการติดตอสื่อสารที่มีความ

หลากหลายมากยิ่งขึ้น  เชน อินเตอรเน็ต สังคมสื่อสาร เปนตน 

มหาวิทยาลัย นําเสนอผลการประเมินดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ

พิจารณาใหขอเสนอแนะในการปรบัปรุง/พัฒนา  (เอกสาร ๑.๕.๔.๒) 

 
๕. นําผลการประเมินจากขอ ๔มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสง

ใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 

ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพของการใหบริการ มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมินเสนอแกที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงการใหบริการแก

นักศึกษา (เอกสาร ๑.๕.๕.๑) โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนอวาใหนําผลการ

ประเมินดังกลาวไปปรับปรุงการใหบริการและการใหขอมูลแกนักศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังตอไปนี้ 

ขอเสนอแนะที่ ๑ อยากใหมีการเพิ่มขอมูลแหลงงานใหมากขึ้น และนาจะมีการอัพเดตขาวสารและ

ความเคลื่อนไหวตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 

การปรับปรุงแกไข มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการนําขอมูลแหลงงานมาประชาสัมพันธ Website มาก

ขึ้น ทั้ง Website ของมหาวิทยาลัย และ Website ของคณะ รวมถึงกําหนดใหผูดูแลระบบอัพเดตขาวสาร

อยางสม่ําเสมอ (เอกสาร ๑.๕.๕.๒) 

ขอเสนอแนะที่ ๒ ควรมีการปรับปรุงในดานโครงสรางพื้นฐานทางดานระบบเครือขาย  โดยเฉพาะ

เครือขายไรสายใหมีความรวดเร็ว และครอบคลุมทุกพืน้ที่ 

การปรับปรุงแกไข มหาวิทยาลัยไดเพิ่มจุดสงสัญญาณไรสายในมหาวิทยาลัย ทําใหการเขาถึง

เครือขายมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (เอกสาร ๑.๕.๕.๓) 

ขอเสนอแนะที่  ๓ นักศึกษาควรมีชองทางในการรับบริการใหคําปรึกษาโดยผานชองทางการ

ติดตอสื่อสารที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เชน อินเตอรเน็ต สังคมสื่อสาร เปนตน 

การปรับปรุงแกไข มหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะสราง Fan page ของคณะ เพื่อใหนักศึกษาแตละคณะ

สามารถรับบริการใหคําปรึกษาดานตางๆ และสามารถชวยแกไขปญหานักศึกษาในแตละคณะไดรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น (เอกสาร ๑.๕.๕.๔) 

 ๖. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยไดจัดบริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนเพื่อประชาสัมพันธใหศิษยเกาไดทราบในรูปแบบ

ของการประชาสัมพันธผานเว็บ ไซดของมหาวิทยาลัย ( เอกสาร ๑.๔.๖.๑)  เว็บ ไซดศิษยเกา 

(เอกสาร ๑.๔.๖.๒) รวมทั้ง Facebook เพื่อใหขอมูลที่ เปนประโยชนทางดานอาชีพ การทํางานหรือดาน

การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นระหวางมหาวิทยาลัยกับศิษยเกา(เอกสาร ๑.๔.๖.๓) 

 



~ ๒๒ ~ 
 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๑.๔.๑.๑  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.๔.๑.๒ คูมอืและหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธาน ี

๑.๔.๑.๓ โครงการเขาคายปลูกจิตสํานึกพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.๔.๑.๔ คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

๑.๔.๑.๕ คูมอือาจารยที่ปรึกษา 

๑.๔.๑.๖ ชองทางการขอรบัคําปรึกษากบัอาจารยทีป่รึกษา 

๑.๔.๑.๗ บันทึกการใหคําปรึกษา 

๑.๔.๑.๘ ระบบฐานขอมูลประวัตินักศึกษาในระบบ Vision Net 

๑.๔.๒.๑ บอรดประชาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย 

๑.๔.๒.๒ ประกาศขาวแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา   

๑.๔.๒.๓ ประกาศขาวเรื่องกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

๑.๔.๓.๑ โครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.๔.๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 

๑.๔.๔.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

๑.๕.๕.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

๑.๕.๕.๒ Print Screen Website คณะและมหาวิทยาลัย เรื่องแหลงงาน 

๑.๕.๕.๓ ภาพถายการติดตั้งเครือขายไรสายเพ่ิมเติม 

๑.๕.๕.๔ Print Screen Fan Page ของคณะ 

๑.๔.๖.๑ ตัวอยางหนาเว็บไซตมหาวิทยาลัย 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 

 
 
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 

 

 



~ ๒๓ ~ 
 

 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 
๑. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามี

สวนรวม ในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา๒๕๖๐ ที่เปดโอกาสให

นักศึกษามีสวนรวม โดยการใหคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธาน ี(เอกสารหมายเลข 

๑.๕.๑.๑) เขารวมในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานดานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐(เอกสารหมายเลข ๑.๕.๑.๒) เพื่อรวมจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ป

การศึกษา ๒๕๖๐(เอกสารหมายเลข ๑.๕.๑.๓) 

 

๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 

-กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน  

-กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ  

-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  

-กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  

-กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๐(เอกสาร

หมายเลข ๑.๕.๒.๑) อันมีประเภทของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบถวนทั้ง ๕ ประเภท (เอกสาร

หมายเลข ๑.๕.๒.๒) ตามที่เกณฑการประกันคุณภาพของ สกอ.กําหนด จํานวน ๙ โครงการและจาก ๙ 

โครงการ จะมีบางโครงการที่อยูในกิจกรรมพัฒนานักศึกษามากกวา ๑ ประเภท  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(๑) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน 

๑.๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

๑.๒ โครงการพิธีไหวครู  

๑.๓ โครงการใหความรูเกี่ยวกับการสื่อสารในยุค IT  

๑.๔ โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ  

๑.๕ โครงการฝกศัพทผานเพลง “Music Station”  

๑.๖ โครงการปจฉิมนิเทศ  

 (๒) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

๒.๑โครงการการแขงขันกีฬาภายใน“ราชธานีเกมส ครั้งที่ ๒”  

 (๓) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

๓.๑ โครงการบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย  

 (๔) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

          ๔.๑ โครงการพิธีไหวครู   



~ ๒๔ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

(๕) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๕.๑ โครงการพิธีไหวครู  

 ๕.๒ โครงการฟงเทศนและปฏิบัติธรรม ภายในมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการครบถวนทุกกิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๒.๓ – ๑.๕.๒.๑๑) 

 ๓. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนกัศึกษา ผานโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยสอดแทรกการบรรยายเรือ่งบทบาทของนักศึกษากับ

การประกันคุณภาพ(เอกสารหมายเลข ๑.๕.๓.๑) ในชวงของการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม (เอกสาร

หมายเลข ๑.๕.๓.๒) 

 
๔. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม

และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป 

๒๕๖๐ มีโครงการพัฒนานักศึกษา จํานวน ๙ โครงการ และไดมีการประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคทุกโครงการ และมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมิน จํานวน ๙ โครงการ(เอกสาร

หมายเลข ๑.๕.๔.๑ ๑.๕.๔.๘)   มาปรับปรุงการดําเนินงานดังนี้ 

     ๑)โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

     จากผลการประเมินพบวา เอกสารประกอบการบรรยายนอยไป มหาวิทยาลัยจึงนํามาใชในการ

ปรับปรุงโครงการที่มีลักษณะคลายกันในปการศึกษา ๒๕๖๐ คือโครงการปจฉิมนิเทศ มีการเพิ่มการจัด

เอกสารประกอบการบรรยายเพื่อใหนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลังจากได

ดําเนินการแลว นักศึกษามคีวามพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมากขึ้น 

     ๒) โครงการพิธีไหวครู  

     จากผลการประเมินพบวา เปนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค นักศึกษาที่เขารวมโครงการตางพึงพอใจ

ที่ไดเขารวมโครงการและเห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชน  มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหจัดกิจกรรมนีต้อไป  

     ๓) โครงการใหความรูเกี่ยวกับการสื่อสารในยุค IT  

     จากผลการประเมินพบวา  ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการ และยกตัวอยางกรณีศึกษา/ขาวการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอรมากขึ้น  และตองปรับปรุงขอมูล พรบ.ใหเปนปจจุบันที่สุด 

รวมถึงกฎหมายตาง ๆ เชน กฎหมายลิขสิทธิ์ เปนตน มหาวิทยาลัยจึงนํามาใชในการปรับปรุงโครงการป

การศึกษา ๒๕๖๐ และในปตอไป 

     ๔) โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ  

     จากผลการประเมินพบวา มหาวิทยาลัยควรใหนักศึกษามีโอกาสเสนอความคดิเห็นในการจัด

กิจกรรมเพราะการจัดกิจกรรมนี้เปนกิจกรรมในรายวิชา ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดทําการพิจารณาเห็นวา

โครงการนี้เปนโครงการในรายวิชาซึ่งสามารถใหนักศึกษามีสวนรวมในการคิดรูปแบบ และวธิีการรวม



~ ๒๕ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

ดวย เชน การแสดงละคร ใหนักศึกษาจัดลําดับขั้นตอนในการแสดง ใหตรงกับเนื้อหาที่นําเสนอ พรอม

การแตงกายของตัวละครควรจะพิถีพถิันใหสมบทบาทมากขึ้น 

     ๕) โครงการฝกศัพทผานเพลง “Music Station” 

             จากผลการประเมินพบวา   เปนโครงการทีบ่รรลุวัตถุประสงค นักศึกษาที่เขารวมโครงการตาง

พึงพอใจที่ไดเขารวมโครงการและเห็นวาเปนโครงการที่ดี  แตมีประเด็นขอเสนอแนะตอการจัดโครงการ 

คือ มหาวิทยาลัยควรใหนักศึกษามีโอกาสเสนอความคดิเห็นในการจัดกิจกรรมเพราะกิจกรรมนี้เปน

กิจกรรมในรายวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงไดพิจารณาแลวเหน็วาโครงการนี้เปนโครงการใน

รายวิชาซึ่งสามารถใหนักศึกษามีสวนรวมในการคิดรูปแบบ และวิธีการรวมดวยไดในครั้งตอไป 

      ๖) โครงการปจฉิมนิเทศ 

             จากผลการประเมินพบวา เปนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค นักศึกษาที่เขารวมโครงการตาง

พึงพอใจที่ไดเขารวมโครงการและเห็นวาเปนโครงการที่มีประโยชน  มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหจัด

กิจกรรมนี้ตอไป  

     ๗) โครงการการแขงขันกีฬาภายใน“ราชธานีเกมส” 

               จากผลการประเมินพบวา  เปนโครงการทีบ่รรลุวัตถุประสงค นักศึกษาทีเ่ขารวมโครงการตาง

พึงพอใจที่ไดเขารวมโครงการและเห็นวาเปนโครงการที่ดี  แตมีประเด็นขอเสนอแนะตอการจัดโครงการ 

คือ เรื่องสนามการแขงขัน  ที่มหาวิทยาลัยควรจะมีการปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การคิดรูปแบบ และวิธีการปรบัปรุงรวมดวยในครั้งตอไป 

     ๘) โครงการบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย 

          จากผลการประเมินพบวา เปนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค นักศึกษาที่เขารวมโครงการตางพึง

พอใจที่ไดเขารวมโครงการและเห็นวาเปนโครงการที่ดี มีประโยชน  มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหจัด

กิจกรรมนี้ตอไป  

     ๙) โครงการฟงเทศนและปฏิบัติธรรม ภายในมหาวิทยาลัย 

     จากผลการประเมินพบวา  มหาวิทยาลัยควรใหนักศึกษามีโอกาสเสนอความคดิเห็นในการจัด

กิจกรรมโดยสามารถใหนักศึกษามีสวนรวมในการคิดรูปแบบ และวิธีการของการฟงเทศนและปฏิบัติ

ธรรมที่ถูกตองรวมดวย เชน การนั่งปฏิบัติธรรม ใหนักศึกษามีสวนรวมในการเปนผูนําสวด 

 ๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําป ๒๕๖๐(เอกสารหมายเลข ๑.๕.๕.๑) โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จํานวน ๙ 

โครงการ และไดมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถปุระสงคทุกโครงการ   โดยพบวา การดําเนินงาน

บรรลุตามวัตถุประสงคของแผน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมด วัตถุประสงคของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มีดังนี ้

๑. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

๒. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเขรวมโครงการหรือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

๓. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ตอการจัดกิจกรรม 



~ ๒๖ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

วัตถุประสงคขอที๑่. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คือมีกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมทั้ง ๕ ประเภท สามารถสรุปได

ดังนี ้

(๑)ดานการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน ในปการศึกษา  

๒๕๖๐  ไดแก โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โครงการพิธีไหวครู โครงการใหความรูเกี่ยวกับการ

สื่อสารในยุค IT โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ โครงการฝกศัพทผานเพลง “Music Station”  และ

โครงการปจฉิมนิเทศ  

(๒)ดานกิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแก โครงการการแขงขันกีฬาภายใน“ราช 

ธานีเกมส ครั้งที่ ๒”  

(๓)ดานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก  โครงการบริจาคโลหิต 

สภากาชาดไทย  

          (๔) ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก  โครงการพิธีไหวครู  

 (๕)ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก   โครงการพิธีไหวครู  และโครงการ 

ฟงเทศนและปฏิบัติธรรม ภายในมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงคขอที ่๒. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมโครงการหรือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คือมีจํานวนนักศึกษาที่เขารวมแตละโครงการไมนอยกวารอยละ ๘๐  สามารถสรปุ

แตละโครงการไดดังนี ้

(๑) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม ๑๘๙ คน   

นักศึกษาเขารวม๑๕๔ คน คิดเปน ๘๑.๔๘ % 

(๒) โครงการพิธีไหวครู กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม ๓๒๐ คน  นักศึกษาเขา 

รวม ๒๙๖ คน คิดเปน ๙๒.๕๐ % 

(๓) โครงการใหความรูเกี่ยวกับการสื่อสารในยุค IT กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม  

นักศึกษาเขารวม ๒๕๐ คน คิดเปน ๑๐๐ % 

(๔) โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ  กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม ๓๐๐ คน   

นักศึกษาเขารวม ๒๙๖ คน คิดเปน ๙๘.๖๗ % 

(๕) โครงการฝกศัพทผานเพลง “Music Station” กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม  

นักศึกษาเขารวม.๒๐๐ คน คิดเปน ๑๐๐ % 

(๖) โครงการปจฉิมนิเทศ  กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม ๒๙๙ คน  นักศึกษาเขา 

รวม ๒๖๙ คน คิดเปน ๘๙.๙๗% 

(๗) โครงการการแขงขันกีฬาภายใน“ราชธานีเกมส”  กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม ๘๐๐ คน  

นักศึกษาเขารวม ๖๙๕ คน คิดเปน ๘๖.๘๘ % 

(๘) โครงการบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม๑๐๐ คน  นักศึกษาเขา

รวม  ๙๕ คน คิดเปน ๙๕ %  

(๙) โครงการฟงเทศนและปฏิบัติธรรม ภายในมหาวิทยาลัย  กลุมเปาหมายในการเขารวม 

กิจกรรม ๕๐๐ คน  นักศึกษาเขารวม ๕๐๐ คน คิดเปน ๑๐๐%  



~ ๒๗ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

วัตถุประสงคขอที๓่. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คือนักศึกษามีความพงึพอใจที่คาเฉลี่ยมากกวาระดับ ๓.๕๑  และผลการประเมินโดย

นักศึกษา   สรุปไดตามโครงการตางๆดังนี ้

         (๑) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มีความพงึพอใจ ที่คาเฉลี่ย ๔.๒๙ 

         (๒) โครงการพิธีไหวครู มคีวามพึงพอใจ ที่คาเฉลี่ย ๔.๒๑ 

(๓) โครงการใหความรูเกี่ยวกับการสื่อสารในยุค IT  มีความพงึพอใจ  ที่คาเฉลี่ย ๔.๕๕ 

         (๔) โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ มีความพึงพอใจ ที่คาเฉลี่ย.๔.๔๑ 

(๕)  โครงการฝกศัพทผานเพลง “Music Station” มีความพึงพอใจ ที่คาเฉลี่ย ๔.๔๕ 

(๖)  โครงการปจฉิมนิเทศ  มคีวามพึงพอใจ ที่คาเฉลี่ย  ๔.๓๘        

(๗)  โครงการการแขงขันกีฬาภายใน“ราชธานี เกมส ครั้งที่ ๒” คาเฉลี่ย ๔.๓๑ 

(๘)  โครงการฟงเทศนและปฏิบัติธรรม ภายในมหาวิทยาลัย ที่คาเฉลี่ย ๔.๕๓ 

มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอผลการประเมินดังกลาวเขาไปใชในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๕/

๒๕๖๑   เพื่อใหขอเสนอแนะในการปรบัปรุงหรือพัฒนา (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๕.๒)    

 ๖. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และประเมิน

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามาใชในการปรับปรุงแผนและปรับปรุง

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาผานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที๖่/๒๕๖๑  

(เอกสารหมายเลข ๑.๕.๖.๑)  เพื่อนําไปทําแผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข 

๑.๕.๖.๒)   
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๑.๕.๑.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี  

๑.๕.๑.๒ รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานดานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

๑.๕.๑.๓ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

๑.๕.๒.๑ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

๑.๕.๒.๒ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบงตาม ๕ ประเภท ตามเกณฑที่กําหนด 

๑.๕.๒.๓ โครงการและสรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

๑.๕.๒.๔ โครงการและสรุปผลโครงการพิธีไหวครู  

๑.๕.๒.๕ โครงการและสรุปผลโครงการใหความรูเกี่ยวกับการสือ่สารในยุค IT  

๑.๕.๒.๖ โครงการและสรุปผลโครงการวันภาษาไทยแหงชาติ  

๑.๕.๒.๗ โครงการและสรุปผลโครงการฝกศัพทผานเพลง “Music Station” 

๑.๕.๒.๘ โครงการและสรุปผลโครงการปจฉิมนิเทศ 

๑.๕.๒.๙ โครงการและสรุปผลโครงการแขงขันกีฬาภายใน”ราชธานีเกมสครั้งที่ ๒” 

๑.๕.๒.๑๐ โครงการและสรุปผลโครงการบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย 



~ ๒๘ ~ 
 

 

๑.๕.๒.๑๑ โครงการและสรุปผลโครงการฟงเทศนและปฏบิัติธรรม ภายในมหาวิทยาลัย   

๑.๕.๓.๑ งานนําเสนอประกอบการบรรยายเรื่องบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ 

๑.๕.๓.๒ กําหนดการพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

๑.๕.๔.๑ โครงการและสรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

๑.๕.๔.๒ โครงการและสรุปผลโครงการพิธีไหวคร ู

๑.๕.๔.๓ โครงการและสรุปผลโครงการใหความรูเกี่ยวกับการสือ่สารในยุค IT 

๑.๕.๔.๔ โครงการและสรุปผลโครงการวันภาษาไทยแหงชาต ิ

๑.๕.๔.๕ โครงการและสรุปผลโครงการฝกศัพทผานเพลง “Music Station” 

๑.๕.๔.๖ โครงการและสรุปผลโครงการปจฉิมนิเทศ 

๑.๕.๔.๗ โครงการและสรุปผลโครงการแขงขันกีฬาภายใน”ราชธานีเกมสครั้งที่ ๒” 

๑.๕.๔.๘ โครงการและสรุปผลโครงการบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย 

๑.๕.๔.๙ โครงการและสรุปผลโครงการฟงเทศนและปฏบิัติธรรม ภายในมหาวิทยาลัย   

๑.๕.๕.๑ รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ๒๕๖๐ 

๑.๕.๕.๒ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที๕่/๒๕๖๑ 

๑.๕.๖.๑ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที๖่/๒๕๖๑ 

๑.๕.๖.๒ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  :  

 

จุดเดน แนวทางการเสริม 

๑. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการจัด

กิจกรรมนักศึกษาเพื่อสงเสริมใหเปนบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

๒. สํานักกิจการนักศึกษามีการสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาผานการ

ปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหม และมีการสงตัวแทน

นักศึกษาเขารวมอบรมความรูในเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอก เพื่อเปน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู และเพิ่มความเขาใจในเรือ่งของ

การประกันคุณภาพใหมากขึ้น 

๓.นักศึกษาใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเปน

อยางด ี

๑.สํานักกิจการนักศึกษาควรเพิ่มโครงการเพื่อให

สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตราช

ธานีเปนผูนํา มีความรูควบคูคุณธรรม” และเอกลักษณ

ของมหาวิทยาลัย “รักความเปนไทย ใสใจสังคม”สํานัก

กิจการนักศึกษา จึงไดพิจารณาเพิ่ม โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูนําคนรุนใหมดวยการสื่อสารเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงสังคม  และโครงการผลิตภัณฑไทย ประหยัด

ไดในครัวเรือน ซึ่งจะนําไปใชในปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒. ควรพิจารณากิจกรรมภายนอกที่อยูนอกเหนือแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไมใหมีกิจกรรมภายนอกมาก

เกินไปที่จะสงผลกระทบตอการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 



~ ๒๙ ~ 

 

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 ซึ่งสํานักวิจัยและงานสรางสรรคไดจัดทําระบบฐานขอมูล

ผลงานวิจัยของคณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาเพื่อประโยชนในการสืบคนขอมูลตอการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมหรืองานสรางสรรค  http://researchmis.rtu.ac.th/  ที่สามารถนําไปใชประโยชนใน

การบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

๒. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ - หองปฏิบัติการ

หรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวจิัยหรืองานสรางสรรค -หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย

หรืองานสรางสรรค -สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ

การผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ -กิจกรรมวชิาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชนการจัดประชุม

วชิาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคการจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย

รับเชิญ (visiting professor) 



~ ๓๐ ~ 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชธานี มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี ้

๒.๑ มีสํานักงานวิจัยและงานสรางสรรค ตามโครงสรางสถาบันโดยมีคณะกรรมการสํานักงานวิจัย

และงานสรางสรรคจํานวน ๑๑ คน ซึ่งมีผศ.ดร ทองสุข วันแสนเปนประธานรวมกับคณะกรรมการ

และเลขาซึ่งเปนอาจารยที่มีความรูความเช่ียวชาญดานการวิจัยจากคณะตางๆมีหนาท่ีวางแผนดูแล

ใหคําปรึกษา  สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานวิจัยใหเปนไปตามแผน (เอกสาร ๒.๑.๒.๑)  ทั้งนี้

คณะกรรมการไดกําหนดแผนงานวิจัยประจําปพรอมติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่องและ

ปรับปรุงคูมือการทําวิจัยใหเปนไปตามขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติที่อํานวยความสะดวกแกอาจารย

และนักวิจัยตามคูมือใหเปนปจจุบัน (เอกสาร ๒.๑.๒.๒) 

๒.๒ มีหองสมุดที่มีเอกสาร ตํารา วารสารวิชาการตางๆสําหรับเปนแหลงคนควางานวิจัย 

(เอกสาร ๒.๑.๒.๓) 

๒.๓ มีระบบ Internet แบบไรสาย เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาตลอดจนผูเกี่ยวของสามารถ

เขาถึงแหลงขอมูลตางๆ เชน แหลงทนุ สถาบัน หนวยงาน รวมถึงการประชาสัมพันธงานที่

เกี่ยวของดานการวิจัยและสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูไดโดยสะดวกภายใน

มหาวิทยาลัย(เอกสาร ๒.๑.๒.๔) 

๒.๔ มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๓” ในวันท่ี   ๒๕   พฤษภาคม 

๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชธานี ทัง้นี้ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญในสาขาตางๆท้ังในระดับ

นานาชาติ ระดับชาติ ระดับพ้ืนที่ เพ่ือรวมพิจารณาบทความวิจัย/ผลงานวิชาการจํานวนทั้งสิ้น ๙๓ 

คนโดยแยกเปนสาขาตางๆไดแก สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพจํานวน ๒๐ คน สาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีจํานวน ๑๘ คน สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร จํานวน ๑๙ คน สาขา

ศึกษาศาสตรจํานวน ๒๔ คน  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน ๑๒ คน (เอกสาร 

๒.๑.๒.๕) 

๒.๕ จัดใหพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษางานวิจัยซึ่งเปนคณะกรรมการสํานักงานวิจัยและงานสรางสรรคซึ่งมี

รายนามคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้ดังรายช่ือที่ไดรับแตงตั้ง (เอกสาร ๒.๑.๒.๑) คอยดูแล

สนับสนุนการทําวิจัยใหกับอาจารยเพื่อใหการดําเนินงานวิจัยสําเร็จจนสามารถนําเสนอ เผยแพรใน

เวทีวิชาการตางๆ 

 ๓. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชธานี มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนสนับสนุนให

อาจารยผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑการสนับสนุนใหอาจารยและ

นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชธานี เรื่อง ผลการจัดสรร

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๕๘ โครงการเปนเงิน



~ ๓๑ ~ 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

ทั้งสิ้น ๖,๙๓๐,๐๐๐ บาท (หกลานเกาแสนสามหมื่นบาทถวน) แจกแจงงบประมาณรายคณะดัง

แสดงตามตารางท่ี ๒.๑.๓.๑  รายละเอียดตามประกาศทุนวิจัย(เอกสาร๒.๑.๓.๑) 

ตารางท่ี ๑ แจกแจงงบอุดหนุนการวิจัยรายคณะปการศึกษา ๒๕๖๐ 

คณะ งบทําวิจัย งบเผยแพร รวมงบประมาณที่

ไดรับ 

บัณฑิตวิทยาลัย ๖๗,๐๐๐ ๑๒,๕๑๐ ๗๙,๕๑๐ 

พยาบาลศาสตร ๔,๐๕๖,๐๐๐ ๕๖,๙๐๐ ๔,๑๖๖,๙๐๐ 

วิศวกรรมศาสตร ๑,๘๓๐,๐๐๐ ๓๘,๔๐๐ ๑,๘๖๘,๔๐๐ 

ศึกษาศาสตร ๕๘๐,๐๐๐ ๑๒,๕๒๕ ๕๙๒,๕๕๐ 

บริหารธุรกิจ ๑๔๗,๐๐๐ ๔๓,๑๓๘ ๑๙๐,๑๓๘ 

นิติศาสตร ๒๕๐,๐๐๐ - ๒๕๐,๐๐๐ 

ภาพรวมสถาบัน ๖,๙๓๐,๐๐๐ ๑๖๓,๔๗๓ ๗,๐๙๓๔๗๓ 
 

 
๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวชิาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชธานี มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการและการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ โดยกําหนดหลักเกณฑการสนับสนุนงบเผยแพรงานวิจัยตามระเบียบการขอรับทุนอุดหนุน

งานวิจัย (เอกสาร ๒.๑.๔.๑) และมีแบบขออนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานีเพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหอาจารยไดจัดทําเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามขั้นตอนที่กําหนดไวตาม

คูมือ(เอกสาร ๒.๑.๔.๒) ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๖๐ มีผลงานวิจัยที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนได

เผยแพรทั้งหมดจํานวน ๑๒๐ เรื่อง ดังนี้ 

  มีการพัฒนาผลงานวิจัยใหมีคุณภาพมากข้ึนโดยผลงานไดรับการตอบรับใหตีพมิพเผยแพร

ในวารสารฐาน Scopus และTCI เพ่ิมขึ้นจากเดิมป ๒๕๕๙ ซึ่งมีจํานวน ๕ เรื่อง(TCI ฐาน 1 

จํานวน  ๒ เรือ่ง TCIฐาน 2 จํานวน ๓ เรื่อง) และในป ๒๕๖๐ นี้มีผลงานจํานวนทั้งสิ้น ๑๑ 

เรื่อง ตีพมิพในวารสารจดหมายเหตุทางการแพทยซึ่งอยูในฐานระดับ Scopus ๑ เรือ่ง

ตีพิมพในวารสารฐาน TCI 1 จํานวน  ๘  เรื่อง TCI 2 จํานวน ๒ เรือ่ง 

สรุปมีผลงานวิจัยนําเสนอ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและตีพิมพเผยแพรในวารสารตางๆรวม

จํานวนทัง้สิ้น ๑๒๐ เรือ่ง (เอกสาร ๒.๑.๔.๓ ) 

 
๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวจิัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง

อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวจิัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

 ผลการดําเนินงาน 



~ ๓๒ ~ 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

๕.๑ ในปการศึกษา ๒๕๖๐ ไดสนับสนุนใหอาจารยจากทุกคณะเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ดานการวิจัยและนํามาพัฒนาโครงรางการวิจัยใหไดรับการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย

และสามารถดําเนินงานวิจัยไดจนสําเร็จ นอกจากนี้ทีมนักวิจัยซึ่งประกอบดวยอาจารยจากทุกคณะยัง

ไดเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเครือขาย

อีสานตอนลางภายใตชุดโครงการภายใตกรอบแนวคิดเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมปองกันและสงเสริมสุข

ภาวะของผูสูงอายุแบบมีสวนรวม ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งอยูระหวางการพิจารณางบประมาณจาก

คณะกรรมการ ดังเอกสาร  ( เอกสาร ๒.๕.๑.๑  ๒.๕.๑.๒ หนังสือรับรองจริยธรรมโครงรางการวิจัย

และใบ certificate รับรองและหลักสูตรการอบรมจากหนวยงานผูจัด ๒.๕.๑.๓ กรอบแนวคิด

โครงการวิจัยขอทุน ) 

๕.๒ สนับสนุนใหอาจารยเผยแพรผลงานวิจัยจนสามารถทําการตีพิมพในวารสารตางๆและเผยแพรในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยมีสถิติผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพในวารสารฐาน Scopusใน

วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย หรือ Journal of The Medical Association of Thailand เรื่อง The 

Development Validity and Reliabilityof Psychotic Symptoms Rating Scale for Patients with Schizophrenia 

Prasrimahobodi  Assessment Schizophrenia Scalec และตีพิมพในวารสารฐานTCI1 และTCI2 เพิ่มขึ้น   

โดยภาพรวมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๒๐ เรื่อง อางอิงตามขอ ๔ ผลงานวิจัย

ที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพรในการนําเสนอในเวทีระดับชาติทั้งหมด ๖ คณะ)แจกแจงจํานวน แยกตาม

คณะดังแสดงตามตาราง 

ตารางท่ี ๒. แจกแจงผลงานวิจัยตีพิมพ/เผยแพรรายคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

คณะ ตีพิมพวารสาร 

(เรื่อง) 

เผยแพรระดับชาต ิ

(เรื่อง) 

รวมจํานวน

ผลงานวิจัย(เรื่อง) 

บัณฑิตวิทยาลัย - ๓๗ ๓๗ 

พยาบาลศาสตร ๑๑ 

Scopus=๑ 

(TCI1 = ๘ TCI2 =๒) 

๓๗ ๔๘ 

วิศวกรรมศาสตร - ๕ ๕ 

ศึกษาศาสตร - ๑๗ ๑๗ 

บริหารธุรกิจ - ๑๐ ๑๐ 

นิติศาสตร - ๓ ๓ 

ภาพรวมสถาบัน ๑๑ ๑๐๙ ๑๒๐ 

 



~ ๓๓ ~ 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

๕.๓ มีการพัฒนาศักยภาพอาจารยจนไดรับการยอมรับใหเปนคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

เพื่อพิจารณาโครงรางการวิจัยแบบสหวิชาชีพรวมกับโรงพยาบาลมะเร็งอุบล ทั้งนี้คณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย โรงพยาบาลมะเร็งอุบลไดสงโครงการวิจัยใหอาจารยคณะพยาบาลศาสตร

รวมพิจารณาอยางตอเนื่องซึ่งในปการศึกษา ๒๕๖๐ มีการแจงผลการดําเนินการวิจัยท่ีเบ่ียงเบนจาก

โครงการที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย เชน การศึกษาวิจัยทางคลินิกระยะที่ ๓ แบบสุม เปดเผย

การรักษาดําเนินการในพหุสถาบันของการรักษาดวยยาเจมไซทาบีนและยาคารโบพลาตินตามดวยการให

ออโตโลกัส ไซโตทอกซิน ที ลิมโฟไซต ที่เฉพาะเจาะจงตอเช้ือไวรัสเอปสไตน-บารี่ เปรียบเทียบกับการ

รักษาดวยยาเจมไซทาบีนและยาคารโบพลาติน ที่ใหเปนการรักษาลําดับแรกสําหรับผูปวยมะเร็งโพรงจมูก

ในระยะลุกลาม รวมถึงมีการแจงการดําเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย(Protocol No.1302.5) เปน

ตน (เอกสาร ๒.๑.๕.๓) 

๕.๔ สนับสนุนใหอาจารยรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับหนวยงานตางๆโดยเขารับการอบรมการวิจัย ๓ 

ระยะตั้งแตขั้นพัฒนาโครงรางการวิจัยและมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญจนสามารถดําเนินงานวิจัยสําเร็จทั้งนี้

ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอผลงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรวิชาชีพโดยคณะพยาบาลศาสตร

ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสมาคมการพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ งมีการรายงาน

ความกาวหนางานวิจัยระหวางวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงค อุบลราชธานี  (เอกสาร ๒.๑.๕.๔)  

๕.๕ สนับสนุนใหอาจารยรวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเทคนิคการวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยกับ

สถาบันการศึกษาอื่นๆ รวมท้ังสนับสนุนใหอาจารยที่มีความรูความสามารถเปนผูทรงคุณวุฒิรวม

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยและรวมเปนกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน

วิจัยของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเครือขายอีสานตอนลาง (เอกสาร๒.๑.๕.๕) 

๕.๖ สรางแรงจูงใจ  โดยมีการประกาศยกยอง ชมเชยผลการคัดเลือกผูมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ดีเดนประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (เอกสาร ๒.๑.๕.๖ ) 

 
๖. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชธานี มีระบบและกลไกสงเสริมการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจน

การคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน โดยจัดทํา

ประกาศเรื่องการคุมครองสิทธิ์ผลงานวิจัยประจําป(เอกสาร๒.๑.๖.๑) ซึ่งระบุไวในคูมือวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชธานี 

 

 

 

 



~ ๓๔ ~ 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

เอกสาร ๒.๑.๒.๑ คําสั่งคณะกรรมการสํานักงานวิจัยและงานสรางสรรค 

เอกสาร ๒.๑.๒.๒ คูมือวิจัย 

เอกสาร ๒.๑.๒.๓ ภาพหองสมุดและแหลงสืบคนงานวิจัย 

เอกสาร ๒.๑.๒.๔ ภาพจุดเชื่อมอินเทอรเน็ตแบบไรสาย  

เอกสาร๒.๑.๒.๕ รายชื่อผูทรงคุณวุฒิสําหรับพิจารณาบทความวิจัยประชุม"ราชธานีวชิาการ ครั้งที่ ๓  

เอกสาร๒.๑.๓.๑ ประกาศผลจัดสรรทุนโครงการวิจัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

เอกสาร ๒.๑.๔.๑ ประกาศระเบียบการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย/คูมือวิจัย 

เอกสาร ๒.๑.๔.๒ แบบขออนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี 

เอกสาร ๒.๑.๔.๓ สรุปผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรทุกคณะ 

เอกสาร ๒.๕.๑.๑   หนังสือรับรองจริยธรรมโครงรางการวิจัยและใบ certificate รับรอง 

เอกสาร ๒.๕.๑.๒ หลักสูตรการอบรมจริยธรรมวจิัยในมนุษย 

เอกสาร๒.๕.๑.๓ กรอบแนวคิดการวิจัยขอรบัทุนสาํนักงานคณะกรรมการเครือขายอีสาน 

เอกสาร ๒.๑.๕.๓ หนังสือเชิญรวมพิจารณาวิจัยในมนุษย 

เอกสาร ๒.๑.๕.๔ อนุมัติเขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิจัย ๙-๑๐ สิงหาคม๒๕๖๐ 

เอกสาร๒.๑.๕.๕ สรุปรายงานการประชุมอีสานตอนลาง/หนังสือเชิญรวมเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ 

เอกสาร ๒.๑.๕.๖ ประกาศผลรางวัลวิจัย 

เอกสาร๒.๑.๖.๑ เรื่องการคุมครองสิทธิ์ผลงานวิจัยประจําป 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

ชนิดของตัวบงชี:้ ปจจยันําเขา 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน ที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ งาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 

 

 

สูตรคํานวณ 

คะแนนที่ได= ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

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

                           จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน 

    



~ ๓๕ ~ 

 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

 

คณะวิชา คะแนนประเมินระดับคณะ 

(เต็ม ๕ คะแนน) 

คณะนิติศาสตร ๕.๐๐ 

คณะบริหารธุรกิจ ๕.๐๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๒.๕๘ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๕.๐๐ 

คณะศึกษาศาสตร ๕.๐๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย ๕.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ยทุกคณะ ๔.๖๐ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

๓.๕ ๔.๖๐ บรรล ุ ๔.๖๐ 
 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 

 สูตรการคํานวณ   

 คะแนนที่ ได  =  ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงาน 

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

                                      จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๖ ~ 

 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 
  

คณะวิชา คะแนนประเมินระดบัคณะ 

(เต็ม ๕ คะแนน) 

คณะนิติศาสตร ๕.๐๐ 

คณะบริหารธุรกิจ ๕.๐๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๓.๘๐ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๔.๐๐ 

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 

-ควรพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถบริหารจัดการ

งบประมาณโครงการวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากภายนอก

โดยเปน Project Manager  

-สรางทีมนักวิจัยภายในสถาบันใหมีความเขมแข็งและรวม

เปนเครือขายการวิจัยกับสถาบันตางๆอยางตอเนื่อง 

-สงเสริมใหอาจารยที่เปนนักวิจัยหลักเพ่ือเสนอชุด

โครงการวิจัยโดยพิจารณาภาระงานใหเหมาะสม 

-ใหการสนับสนุนและรวมมือการทําวิจัยกับหนวยงาน

ภายนอกใหมากขึ้น 

-ลดความซับชอนของการเสนอขอทุนวิจัยใหมีความ

คลองตัวมากขึ้น 

คัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ เผยแพรผลงานวิจัยที่มี 

Impact Factorsสูงหรือมาตรฐานของวารสารที่จะตีพิมพ 

-สนับสนุนใหอาจารยไดพัฒนาศักยภาพในการผลิต

ผลงานวิจัยและมีการตีพิมพ เผยแพรในวารสารที่เขา

ฐานTCI 

-สรางแรงจูงใจใหอาจารยโดยมีรางวัลหรือผลตอบแทน

ที่สอดคลองกับความตองการอยางเปนรปูธรรม  

การผลิตตํารา เอกสารวิชาการและบทความวิชาการ พัฒนาศักยภาพอาจารยเพ่ือใหมีการผลิตตํารา/เอกสาร

คําสอน/บทความทางวิชาการเผยแพร 

รวมเขียนตํารา เอกสารวชิาการกบันักวิชาการสถาบัน

อื่นๆที่มีประสบการณและเปนที่ยอมรับ 

 



~ ๓๗ ~ 

 

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 ๒๕๖๐ ทางศูนยบริการวิชาการแกสังคมไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริการ

วิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการเหลานี้จะมีตัวแทนของแตละคณะเขา

มาเปนกรรมการรวมกัน (เอกสาร๓.๑.๑.๒) กรรมการดังกลาวจะมีบทบาทรวมมือกันดําเนินงานการ

บริการวิชาการแกสังคม โดยวางระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคมระดับมหาวิทยาลัย 

(เอกสาร๓.๑.๑.๓) โดยใชความรู ความสามารถความเชี่ยวชาญและศักยภาพของแตละคณะมาระดม

สมองเพื่อรวมกันแก ไขปญหาหรือพัฒนาพื้นที่เปาหมาย  ที่มีความตองการรับบริการ ซึ่งในป

การศึกษา ๒๕๖๐ นี้ทางศูนยบริการวิชาการแกสังคมได ออกสํารวจชุมชน ในเขตอําเภอเมืองวารินชํา

ราบ อําเภอเดชอุดม และอําเภอสวางวีระวงศ  โดยมีการพบปะพูดคุยกับผูบริหารทองถิ่นและสํารวจ

บริบทชุมชน  เพื่อนําขอมูลมาเขาท่ีประชุมเพื่อกําหนดใหชุมชนเปาหมายในการบริการวิชาการแก

สังคมในปการศึกษา ๒๕๖๐ (เอกสาร๓.๑ .๑ .๔ ) เมื่อ ดําเนินการสํารวจขอ มูลแ ลว เสร็ จ  

คณะกรรมการไดมีการประชุมวิเคราะหขอมูลเพ่ือกําหนดชุมชนเปาหมาย  ซึ่งจากผลการวิเคราะหมี

มติที่ประชุมใหชุมชนบานหนองกินเพล ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ เปนชุมชนเปาหมาย 



~ ๓๘ ~ 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

(๓.๑.๑.๕) และไดนําขอสรุปจากการประชุม  เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕/

๒๕๖๐  เพื่อขอขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  และขอความรวมมือระหวางคณะในการชวยวิเคราะหสภาพ

ปญหาและหาแนวทางที่แตละคณะจะนําไปพัฒนาและแกไขปญหาของพืน้ที่ในแตละดานรวมกันโดย

ใหวางแนวทางในการใหบริการกับกลุมเปาหมายตามศักยภาพและความสามารถของแตละคณะ  ซึ่ง

แตละคณะสามารถวางแนวทางในการบริการวิชาการแกสังคมนี้บูรณาการเขากับการจัดการเรียน

การสอนหรืองานวิจัยของคณะที่เห็นเหมาะสม  ซึ่งที่ประชุมไดอภิปรายซักถามและเสนอแนะเพิ่มเติม 

และมีมติเห็นชอบชุมชนเปาหมายท่ีนําเสนอ 

 ๒. จดัทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ ๑ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ศูนยบริการวิชาการแกสังคมไดนําสรุปผลการสํารวจสภาพความตองการและบริบททองถิ่นของ

บานหนองกินเพล ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ (เอกสาร๓.๑.๒.๑) และนําผลการประชุม

ศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ มาจัดประชุม (เอกสาร๓.๑.๒.๒) 

เพ่ือรวมกันวิเคราะหแนวทางในการใหบริการกับกลุมเปาหมายตามศักยภาพของแตละคณะ สามารถ

สรุปไดดังนี ้

๑. คณะบริหารธุรกิจจัดอบรมการเกี่ยวกับวิธีการผลิตสื่อการเรียน CAI  

๒. คณะวิศวกรรมศาสตรจัดอบรมการดูแล บํารุงรักษาระบบไฟฟา ในครัวเรือน  

๓. คณะศึกษาศาสตรจะเขาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของปฐมวัย  ในโรงเรียนบาน

หนองกินเพล 

๔. คณะนิติศาสตรใหคําปรึกษาดานขอกฎหมายตางๆที่ชาวบานประสบปญหาและหาทางออก

ไมได  

๕. คณะพยาบาลศาสตร จะเขาไปดูแลดานสุขภาพอนามัยของคนในพื้นท่ี โดยการฝกออกกําลัง

การ  ดานการบริโภคอาหาร  และการตรวจรางกายเบื้องตน 

๖. บัณฑิตวิทยาลัยจะเขาไปใหคําปรึกษาเรื่องการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืนและรวมวางแผนการ

วิจัยปฏิบัติการอยางมีสวนรวมโดยใชชุมชนเปนฐาน (เอกสาร๓.๑.๒.๓) 

เมื่อกําหนดและวางแนวทางในการบริการวิชาการในแตละดานแลวคณะกรรมการบริการวิชาการแก

สังคมจึงไดประชุม (เอกสาร๓.๑.๒.๔) เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคม

มหาวิทยาลัยราชธานี  ปการศึกษา ๒๕๖๐ (เอกสาร๓.๑.๒.๕) โดยมีสวนรวมจากชุมชนและ

คณะกรรมการตัวแทนจากทุกคณะ เสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

 

 

 

 



~ ๓๙ ~ 

 

 
๓. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานที่ปรากฏ

ชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 

เมื่อไดวางแผนการดําเนินงานดานการบริการวิชาการแกสังคมกับพ้ืนที่เปาหมายแลวทางศูนย 

บริการวิชาการแกสังคมจึงไดจัดประชุม(เอกสาร๓.๑.๓.๑) เพ่ือกําหนดวัน เวลา ในการลงพื้นที่

ดําเนินงานในแตละดาน รวมทัง้ไดมอบหมายใหแตละคณะไปวางแผนการจัดกิจกรรมที่เปนรูปธรรม

เพ่ือนํามาเสนอที่ประชุมเพ่ือจัดทําเปนโครงการบริการวิชาการแกชุมชนบานหนองกินเพล (เอกสาร

๓.๑.๓.๒) เมื่อท่ีประชุมเห็นชอบจึงไดมอบหมายใหแตละคณะไปเตรียมการในการลงพื้นที่ และมีการ

ประชุมเพื่อกํากับติดตามการดําเนินงานเปนระยะๆ (เอกสาร๓.๑.๓.๓ และ  ๓.๑.๓.๔)โดยทาง

มหาวิทยาลัยราชธานี ไดดําเนินการจัดบริการวิชาการแกชุมชนบานหนองกินเพล ในวันที่  30 

พฤษภาคม ๒๕๖1 โดยทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินงาน หลังการจัดโครงการมีการสํารวจความ

พึงพอใจของผูเขารับบริการ มีผลการประเมินอยู ในระดับมากที่สุด(๔.67) และเมื่อสรุปผล

ความสําเร็จของโครงการทั้งดานปริมาณและคุณภาพของแตละดาน พบวา โดยรวม ผู เขารวม

โครงการมีความรูความเขาใจในหัวขอที่มารับบริการมากขึ้น เห็นไดจากขอเสนอแนะและความคิดเห็น

ของผูเขารับบริการจากแบบสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับบริการและเกิดตัวแทนของพื้นที่ ที่ทํา

หนาที่ในการมารับฟงขอเสนอแนะและนําไปปรับปรุงแกไขปญหาตอยอดจากโครงการ(เอกสาร

๓.๑.๓.๕) 

 ๔. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

หลังจากเสร็จสิ้น โครงการบริการวิชาการชุมชนบานหนองกินเพล ทางคณะกรรมการบริการวิชาการ

แกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานี ไดวางแผนการลงพื้นที(่เอกสาร๓.๑.๔.๑)เพ่ือประชุมรวมกับตัวแทน

ชุมชนเพ่ือสํารวจและศึกษาผลจากการพัฒนา หลังการจัดโครงการ (เอกสาร๓.๑.๔.๒) พบวาหลังจัด

โครงการชุมชนบานหนองกินเพล เกิดการพัฒนาตนเองและยังคงมีการประสานงานรวมกันกับทาง

มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องในประเด็นตางๆ ดังนี้ (เอกสาร๓.๑.๔.๓) 

๑. ดานการดํารงชีวิตประจําวัน เกิดความเขาใจเกี่ยวกับการดูแล บํารุงซอมแซมระบบไฟฟา 

และควบคุมการใชจายไฟฟาภายในครัวเรือน ใชอยางถูกตอง  สามารถประหยัดพลังงาน

ไฟฟาได อยางตอเนื่อง 

๒. ดานคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทางโรงเรียนชุมชนบานหนองกินเพล ดานการ

จัดการขยะชุมชน ตั้งตัวแทนชาวบานเปนผูคอยกํากับดูแลการกําจัดขยะของชุมชน

รวมกับทางมหาวิทยาลัย  ทําใหชุมชนมีตัวแทนที่จะทําหนาที่ดูแลแกไขปญหาเกี่ยวกับ

การกําจัดขยะที่ทําหนาที่ประสานงานรวมกับทางมหาวิทยาลัย 

๓. ดานขอกฎหมายตางๆที่ชาวบานมักประสบปญหาและหาทางออกไมได ชาวบานมีความ

เขาใจขอกฎหมายตางๆมากขึ้น โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน ในพื้นที่ชุมชนบาน

หนองกินเพลและจากที่ทางคณะนิติศาสตรไดเขาไปทําความเขาใจและใหความรูกับ

ผูบริหารทอ งถิ่นทําใหผูบริหารทองถิ่นสามารถนําขอเสนอแนะไปใหคําปรึกษากับ



~ ๔๐ ~ 

 

ชาวบานไดอยางตอเนื่อง 

๔. ดานสุขภาพอนามัย ชาวบานในชุมชนบานหนองกินเพลมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักและ

วิธีการดูแลสุขภาพอนามัย การปองโรคตางๆในชุมชนมากขึ้นและเกิดความรวมมือ

ระหวางสถานพยาบาลในทองถิ่น (รพ.ศต.หนองกินเพล)และคณะพยาบาลศาสตรในการ

ประสานขอความคิดเห็นและชวยเหลือกันในการดูแลสุขภาพอนามัยของคนในทองถิ่น

อยางตอเนื่อง 

ทางคณะกรรมการบริการวิชาการจึงไดนําผลการศึกษาแจงในที่ประชุม เพื่อสรุปผลสํารวจผลจาก

การพัฒนาหลังการจัดโครงการ วิเคราะหขอดี จุดเดน จุดดอย และวางแนวทางในการใหบริการ

วิชาการแกสังคมในปการศึกษาตอไป(เอกสาร๓.๑.๔.๕) 

 
๕. สถาบันสามารถสรางเครอืขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

องคการเปาหมาย 

 

ในระหวางการเตรียมงาน (เอกสาร๓.๑.๕.๑) และหลังการดําเนินการโครงการบริการวิชาการแก

ชุมชนบานหนองกินเพล (เอกสาร๓.๑.๕.๒) ทางศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานี  

สามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกตางๆ เพ่ือชวยประสานความรวมมือใน

การตอยอดการพัฒนาและแกไขปญหาในพืน้ที่ เชน ตัวแทนชาวบาน ผูใหญบาน กํานัน บุคลากรใน

โรงพยาบาลสงเสริมสงภาพตําบลหนองกินเพล คณะผูบริหารและครูในโรงเรียนชุมชนบานหนองกิน

เพล (เอกสาร๓.๑.๕.๓ และ ๓.๑.๕.๔) 

 

๖. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตาม

ขอ ๒ โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ ๕ ของอาจารยทั้งหมดของสถาบันทั้งนี้

ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ 

 

จากการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการชุมชนบานหนองกินเพล ตามแผนการดําเนินงานดาน

บริการทางวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๐ ไดมีตัวแทนจากทุกคณะมี

สวนรวมในการดําเนินการ(เอกสาร๓.๑.๖.๑) ทั้งในภาพของคณะกรรมการบริการวิชาการแกสังคมของ

มหาวิทยาลัยและจากการจัดโครงการที่มีตัวแทนของทุกคณะเขารวมโครงการตามแผนบริการทาง

วิชาการแกสังคมของสถาบัน โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารย

ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (เอกสาร๓.๑.๖.๒ และ เอกสาร๓.๑.๖.๓) 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๓.๑.๑.๑ พันธกิจและภารกิจของมหาวิทยาลัยราชธานีดานการบริการวิชาการแกสังคม 

๓.๑.๑.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแกสงัคม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓.๑.๑.๓ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 

เพ่ือวางระบบกลไก แตงตั้งคณะกรรมแตละฝายและแบงหนาท่ีและหาแนวทางในการ

ออกสํารวจพื้นที่เพื่อเลือกพื้นท่ีที่เปนเปาหมายในการบริการในปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓.๑.๑.๔ ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓.๑.๑.๕ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 

เพ่ือสรุปผลการสํารวจพื้นที่ เพื่อนํามาวิเคราะหกําหนดพื้นที่ท่ีจะรับบริการใน ป

การศึกษา ๒๕๖๐ 

๓.๑.๑.๖ สรุปผลการสํารวจความตองการของพื้นท่ีเปาหมายในการรับบริการวิชาการ ปการศึกษา 

๒๕๖๐ 

๓.๑.๑.๗ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที ่๓/๒๕๖๐ 

เพ่ือสรุปผลการสํารวจความตองการของพื้นที่เปาหมายในการรับบริการวิชาการ ป

การศึกษา ๒๕๖๐ และผลการวิเคราะหแนวทางในการใหบริการกับกลุมเปาหมาย 

๓.๑.๒.๑ สรุปผลการสํารวจความตองการของพื้นท่ีเปาหมายในการรับบริการวิชาการ ปการศึกษา 

๒๕๖๐ 

๓.๑.๒.๒ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

เพ่ือสรุปผลการสํารวจความตองการของพื้นที่เปาหมายในการรับบริการวิชาการ ป

การศึกษา ๒๕๖๐ และผลการวิเคราะหแนวทางในการใหบริการเปาหมาย 

๓.๑.๒.๓ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 

เพ่ือรายงานผลการสํารวจความตองการของพื้นท่ีเปาหมายในการรับบริการวิชาการ ป

การศึกษา ๒๕๖๐ และรวมกันวิเคราะหแนวทางในการใหบริการกับกลุมเปาหมายตาม

ศักยภาพและความสามารถของแตละคณะ 

๓.๑.๒.๔ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

เพ่ือวิเคราะหแนวทางในการใหบริการกับกลุมเปาหมายและจัดทําแผนการดําเนินงาน

ดานบริการวิชาการแกสังคมมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓.๑.๒.๕ แผนการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคมมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 

๒๕๖๐ 

๓.๑.๓.๑ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เพื่อ

กําหนดวัน เวลา ในการลงพื้นที่และมอบหมายใหแตละคณะไปวางแผนการจัดกิจกรรม 

๓.๑.๓.๒ โครงการบริการวิชาการแกชุมชนบานหนองกินเพล ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



~ ๔๒ ~ 

 

๓.๑.๓.๓ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 

เพ่ือนําเสนอรายละเอียดของโครงการบริการวิชาการแกชุมชนบานหนองกินเพล  ตามมติ

ที่ประชุมในครั้งกอน 

๓.๑.๓.๔ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 

เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินงานและการเตรียมความพรอมกอนการจัดโครงการ 

๓.๑.๓.๕ สรุปผลโครงการบริการวิชาการแกชุมชนบานหนองกินเพล ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓.๑.๔.๑ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 

เพ่ือวางแผนการไปศึกษาผลจากการพัฒนาหลังการจัดโครงการ 

๓.๑.๔.๒ ภาพถายการลงพื้นท่ีเพ่ือประชุมรวมกับตัวแทนชุมชนเพื่อสํารวจและศึกษาผลจากการ

พัฒนาหลังการจัดโครงการ 

๓.๑.๔.๓ สรุปผลการประชุมรวมกับตัวแทนพืน้ที่ในการสํารวจผลจากการพัฒนาหลังการจัด

โครงการ 

๓.๑.๔.๔ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 

เพ่ือสรุปผลสํารวจผลจากการพัฒนาหลังการจัดโครงการ วิเคราะหขอดี จุดเดน จุดดอย 

และวางแนวทางในการใหบริการวิชาการแกสงัคมในปการศึกษาตอไป 

๓.๑.๕.๑ สรุปผลการสํารวจความตองการของพื้นท่ีเปาหมายในการรับบริการวิชาการ ปการศึกษา 

๒๕๖๐ 

๓.๑.๕.๒ สรุปผลการประชุมรวมกับตัวแทนพื้นท่ีผลจากการพัฒนาหลังการจัดโครงการ 

๓.๑.๕.๓ สรุปผลความสําเร็จตามตัวบงชี้ของโครงการ 

๓.๑.๕.๔ สรุปผลโครงการบริการวิชาการแกชุมชนบานหนองกินเพล ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓.๑.๖.๑ สรุปผลโครงการบริการวิชาการชุมชนบานหนองกินเพล 

๓.๑.๖.๒ รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ 

เพ่ือสรุปผลสํารวจผลจากการพัฒนาหลังการจัดโครงการ วิเคราะหขอดี จุดเดน จุดดอย 

และวางแนวทางในการใหบริการวิชาการแกสงัคมในปการศึกษาตอไป 

๓.๑.๖.๓ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

๕ ขอ ๖ขอ บรรลุ ๕ คะแนน 

 

 

 

 



~ ๔๓ ~ 

 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

 

จุดเดน แนวทางการเสริม 

- มหาวิทยาลัยมีระบบ กลไก ในการกํากับ 
ติดตามและมีการดําเนินงานเพ่ือบริการวิชาการแก

สังคมอยางเปนระบบ 

- ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการบริการ 

วิชาการทุกขั้นตอนทั้งการวิเคราะหสภาพปญหา การ

วางแผนการจัดกิจกรรมและดําเนินการจัดกิจกรรมและ

สรุปวิเคราะหผลการจัดกิจกรรมรวมกัน  ตลอดทั้งการ

สํารวจผลการพัฒนาหลังการจัดโครงการ 

- นําผลการดําเนินงานในปการศึกษา ๒๕๖๐ 
ไปปรับปรุงระบบกลไกและการดําเนินงานการ

บริการวิชาการของปการศึกษา ๒๕๖๑ ใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุงแกไข 

- ควรมีการบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีรูปแบบ 

หลากหลายมากขึ้น 

- จัดทําแผนการบริการวิชาการแกสังคมท่ีม ี

หลากหลายรูปแบบ เชน โครงการบริการแกสังคม

แบบใหเปลา โครงการความรวมมือกับองคกร

ภายนอกในการจัดบริการ โครงการจัดตั้ งหนวย

บริการวิชาการแกสังคมในมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่

จัดอบรม สัมมนาเพื่อใหความรูแกบุคคลทั่วไปอยาง

เปนรูปธรรม เปนตน 

 



~ ๔๔ ~ 
 

 

องคประกอบและดัชนีประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

ตัวบงชีท้ี่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ชนิดของตัวบงชี:้ กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

 

เกณฑการประเมิน: 

. 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงมกีารกําหนดผูรับผิดชอบงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมเพ่ือใชเปนระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน โดยมีการ

แตงตั้งคณะกรรมการดานศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

โดยมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีใหคณะกรรมการดังกลาวกํากับดูแล ดําเนินงานตามแผนการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๑.๑ – ๔.๑.๑.๒) 

 
๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการศูนยศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑.๒.๑-๔.๑.๒.๒) ที่มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค พรอม

ทั้งมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับใชในการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนที่ไดวางไว 

 ๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการกํากับติดตาม

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 

     



~ ๔๕ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

ใหการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนไปตามแผนที่ไดวางไว จะพบไดจากใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๓.๑- 

๔.๑.๓.๙) ที่มีการรายงานการดําเนินงานของศูนยศิลปะและวัฒนธรรม 

 
๔. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ไดกําหนดไวในปการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายงานผลการดําเนินงานของ

แผนปฏิบัติการศูนยศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๔.๑- ๔.๑.๔.๑๓) 

 ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินกิจกรรม/โครงการของศูนยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช

ธานี (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๕.๑) มาใชในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการศูนยศิลปะและวัฒนธรรม ใหมี

คุณภาพท่ีดียิ่งขึ้น และนํามาทําแผนปฏิบัติการทํานุศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันในปการศึกษา 

๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๕.๒) 

 ๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน โดยผาน

หลากหลายชองทาง คือ เว็บไซตของทางมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๖.๑) เครือขาย

สังคมออนไลน Facebook (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๖.๒)  และบอรดประชาสัมพันธ (เอกสาร

หมายเลข ๔.๑.๖.๓)   

 ๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 ไมมีผลการดําเนินงาน 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๔.๑.๑.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.๑.๑.๒ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๐  

๔.๑.๒.๑ แผนปฏิบัติการศูนยศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.๑.๒.๒ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๐   

๔.๑.๓.๑ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๐  

๔.๑.๓.๔ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๐   

๔.๑.๓.๕ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๐   

๔.๑.๓.๖ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ /๒๕๖๐   

๔.๑.๓.๗ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๑   



~ ๔๖ ~ 
 

 

๔.๑.๓.๘ รายงานการประชุมกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๑   

๔.๑.๓.๙ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๑   

๔.๑.๔.๑ -รายงานสรุปแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๑.๔.๒ โครงการเขาคายปลูกจิตสํานึกทางคุณธรรม ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.๑.๔.๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการเขาคายปลูกจิตสํานึกทางคุณธรรม  

๔.๑.๔.๔ โครงการฮีตบุญกฐิน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.๑.๔.๕ รายงานผลการดําเนินงานโครงการฮีตบุญกฐิน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.๑.๔.๖ โครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.๑.๔.๗ รายงานผลการดําเนินงานโครงการวันภาษาไทยแหงชาติ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.๑.๔.๘ โครงการสืบสานประเพณีงานวันสงกรานต ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.๑.๔.๙ รายงานผลการดําเนินงานโครงการสืบสานประเพณีงานวันสงกรานต  

๔.๑.๔.๑๐ โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.๑.๔.๑๑ รายงานผลการดําเนินงานโครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.๑.๔.๑๒ โครงการฟงเทศนและปฏิบัติธรรม ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.๑.๔.๑๓ รายงานผลการดําเนินงานโครงการฟงเทศนและปฏิบัติธรรม ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๔.๑.๕.๑ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๑  

๔.๑.๕.๒ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๑  

๔.๑.๖.๑ เว็บไซตของมหาวิทยาลัยราชธานี 

๔.๑.๖.๒ ภาพถายหนาเว็บไซต Facebook ของมหาวิทยาลัยราชธาน ี

๔.๑.๖.๓ บอรดประชาสัมพันธ  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

๖ ขอ ๖ ขอ บรรลุ ๕ คะแนน 

 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  :  

 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุงแกไข 

        มหาวิทยาลัยไดมีหองศิลปะและวัฒ นธรรม

เรียบรอยแลว แตยังไมไดพัฒนาใหดีเทาท่ีควร 

      มหาวิทยาลัยใหการพัฒ นาหองศิลปะและ

วัฒนธรรมใหดียิ่งข้ึนตอ ๆ ไป 

 



~ ๔๗ ~ 
 

 

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 กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสู

แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อ ใหบรรลุผลตามตัวบงชี้

และเปาหมายของแผนกลยุทธ 

 

มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ที่สอดคลองกับ

นโยบายของสถาบัน สอดคลองกับจุดเนนของกลุม ข สถาบันจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี และเชื่อมโยงกับ 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕)  และ แผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)  

มหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคลากร โดยเฉพาะอยางย่ิงการมีสวนรวมของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารคณะ ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิของสภาวิชาการ โดยมี

การดําเนินการ ดังนี ้

๑. การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติการ 

๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (เอกสาร ๕.๑.๑.๑) 

๑.๒ วิเคราะห SWOT ANALYSIS เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม  

๑.๓ จัดทําและวิเคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ (เอกสาร ๕.๑.๑.๒) 

กับมาตรฐานตาง ๆ ไดแก มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ  แผนการศึกษาแหงชาติ 



~ ๔๘ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

(ฉบับปรับปรุง(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐  (พ.ศ. ๒๕๕๐-

๒๕๕๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่  ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เปนตน (เอกสาร ๕.๑.๑.๓) 

๑.๔ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ ดานวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม โดยมีการวิเคราะห SWOT ANALYSIS เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม  (เอกสาร 

๕.๑.๑.๔) 

๑.๕ นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ตอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชธานี 

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เอกสาร ๕.๑.๑.๖) และที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐ วันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เอกสาร 

๕.๑.๑.๗) 

๒. สํานักการคลังและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชธานี นําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐ มาวิเคราะห จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงใชไปของ

เงนิซึ่งการดําเนินงานเปนไปตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ (เอกสาร ๕.๑.๑.๕) 

๓. มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งครอบคลุม

พันธกิจทั้ง ๔ ดาน ที่ มหาวิทยาลัยกําหนดไว คือ ดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

๔. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป  ๒ ครั้ง รายงานผลตอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี ้

๔.๑ รอบ ๖ เดือน (เอกสาร ๕.๑.๑.๘) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/

๒๕๖๑  วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ (เอกสาร ๕.๑.๑.๙)  

๔.๒ รอบ ๑๒ เดือน (เอกสาร ๕.๑.๑.๑๐) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 

๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เอกสาร ๕.๑.๑.๑๑) เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชธานี 

ในการประชุมครัง้ที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เอกสาร ๕.๑.๑.๑๒) 

๕. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป

การศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสาร ๕.๑.๑.๑๓) เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

วันที่ ๘ มิถนุายน ๒๕๖๑ (เอกสาร ๕.๑.๑.๑๔) เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 

๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เอกสาร ๕.๑.๑.๑๕) 

 

ขอ ๒. การกํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวเิคราะหขอมูลทางการเงินที่

ประกอบไป ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา 

อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง เพื่อวเิคราะหความคุมคาของการ

บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

 

มหาวิทยาลัย มีการกํากับติดตามขอมูลทางการเงิน โดยมกีารวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไป

ดวย ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การ

จัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 



~ ๔๙ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน โดยไดดําเนินการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของ

ทุกหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๐ (เอกสาร ๕.๑.๒.๑) 

 

ขอ ๓. ดําเนินงานตามแผน บริหารความเส่ียง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่

เกิดจากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจ

ของ สถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 

มหาวิทยาลัยฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารมหาวิทยาลัย และ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักรวมเปนคณะกรรมการ (เอกสาร ๕.๑.๓.๑) มีการดําเนินการ ดังนี ้

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประชุมเพื่อวิเคราะหความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ี

กอใหเกิดความเสี่ยงทัง้ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยใชขอมูลจากรายงานผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ พรอมทั้งวิเคราะหจุด

แข็งและโอกาสในการพัฒนาจากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการวิเคราะห และระบุปจจัยเสี่ยง ๔ ดาน ดังนี้  

(เอกสาร ๕.๑.๓.๒) ดังนี ้

๑.๑ ดานกลยุทธ คือ จํานวนผูสมัครเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีไมเปนไปตามแผนที่กําหนด 

๑.๒ ดานบุคลากร คือ คุณวุฒิของอาจารยประจําไมเปนไปตามเกณฑ สกอ. 

       และอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑ สกอ. 

๑.๓ ดานการปฏิบัติงาน คือ ผลงานทางวิชาการมีจํานวนและระดับคุณภาพนอย 

๑.๔ ดานเหตุการณภายนอก คือ ความเสียหายท่ีอาจเกิดจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) 

๒. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน

ขอ ๑ เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และนําเสนอแผนการบริหารความ

เสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

(เอกสาร ๕.๑.๓.๓) มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตาม

แผนเพ่ือใหความเสี่ยงลดลง กํากับ ติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง (เอกสาร ๕.๑.๓.๔) และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้ง

ที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เอกสาร ๕.๑.๓.๕) เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ และให

ความเห็นชอบ ทัง้นี้ในปการศึกษา ๒๕๖๐ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดดําเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยง สงผลใหความเสี่ยงลดลง ๓ ดาน ๔ ประเด็นความเสี่ยง ดังนี ้

ดานบุคลากร  

๑. ความเสี่ยง คุณวุฒิของอาจารยประจําไมเปนไปตามเกณฑ สกอ.  

ผลการดําเนินงาน ความเสี่ยงลดลง  

มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้นจาก ๒๙.๕ คน (รอยละ ๑๘.๑๕) ในปการศึกษา 

๒๕๕๙ เปน ๓๐ คน (รอยละ ๑๘.๘๗) ในปการศึกษา ๒๕๖๐ 
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ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

๒. ความเสี่ยง อาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑ สกอ. 

ผลการดําเนินงาน ความเสี่ยงลดลง  

มีอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นจาก ๑๘ คน (รอยละ ๑๑.๐๘) ในปการศึกษา ๒๕๕๙ 

เปน ๒๐ คน (รอยละ ๑๒.๕๘) ในปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ดานการปฏ ิบัติงาน 

ความเสี่ยง ผลงานทางวิชาการมีจํานวนและระดับคุณภาพนอย  

ผลการดําเนินงาน ความเสี่ยงลดลง  
มีผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ เผยแพรในฐานขอมูล TCI เพิ่มขึ้นจาก ๗ เรื่อง (๔.๘ หนวยน้ําหนัก) ในป

การศึกษา ๒๕๕๙ เปน ๑๐ เรื่อง (๙.๘ หนวยน้ําหนัก) ในปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ดานเหตุการณภายนอก 

            ความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาต ิ

            ผลการดําเนินงาน  ความเสี่ยงลดลง  

            ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชธาน ีไมพบความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) 

 
ขอ ๔. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง ๑๐ ประการท่ีอธิบายการดําเนินงาน

อยางชัดเจน 

 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ดังตอไปนี ้

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) การทํางานของมหาวิทยาลัย เปนไปตามแผนยุทธศาสตร  ๕ ป 

(เอกสาร ๕.๑.๔.๑) ซึ่งมีการแปลงเปนแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (เอกสาร ๕.๑.๔.๒) มี

การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายการทํางานตามภารกิจหลัก ๔ ดาน มีกระบวนการดําเนินงานในแต

ละภารกิจ มีการติดตามและการประเมินงานอยางตอเนื่องเปนประจํา ผานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (เอกสาร ๕.๑.๔.๓)  

๒. หลักประสทิธิภาพ (Efficiency) มหาวิทยาลัยมรีะบบงานและระบบสารสนเทศ ที่ชวยสนับสนุนการ

ดําเนินงานที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน ระบบงานทะเบียน (เอกสาร ๕.๑.๔.๔) ซึ่งสามารถที่จะชวย

อาจารยที่ปรึกษา ในการตรวจสอบผลการลงทะเบียน การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา รวมถึงการ

ติดตอสื่อสารกับนักศึกษาไดสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีเว็ปไซด  และเฟสบุคแฟนเพจของ

มหาวิทยาลัย (เอกสาร ๕.๑.๔.๕) ที่มีการประชาสัมพันธขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนตอบุคลากรและ

บุคคลภายนอก ทําใหการสื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น   

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มหาวิทยาลัยมีการใหบริการดานตาง ๆ ตามพันธกิจ ที่

สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดทุกกลุม  ที่มีความ

หลากหลายไดเปนอยางดี เชน การบริการหองสมุด สิ่งสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ (เอกสาร ๕.๑.๔.๖) 

และมีการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานตาง ๆ เชน หองสมุดและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ (เอกสาร ๕.๑.๔.๗) และจัดใหมีการประเมิน

ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย (เอกสาร ๕.๑.๔.๘) เพ่ือใชในการพัฒนาและปรับปรุงการสอนตอไป 
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ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความตองการชุมชน เพ่ือนําความตองการชุมชนมาจัดโครงการ

บริการวิชาการแกสังคม โดยในปการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม

ทีโ่รงเรียนบานหนองกินเพล  ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตามความ

ตองการของชุมชน (เอกสาร ๕.๑.๔.๙) 

๔.หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจที่กําหนดไว ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มีการดําเนินงานที่แสดงถึงความ

รับผิดชอบตอชุมชน โดยมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมตามความตองการของ

ชมุชน ที่โรงเรียนบานหนองกินเพล  ตําบลหนองกินเพล อําเภอวาริน 

ชําราบ จังหวัดอุบลราชธานตีามความตองการของชุมชน (เอกสาร ๕.๑.๔.๑๐)  

๕.หลักความโปรงใส (Transparency) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับที่

เกี่ยวของอยางเครงครัด และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ แกที่ประชุมกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหทราบผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภารกิจดานตาง ๆ (เอกสาร 

๕.๑.๔.๑๑)  

๖. หลักการมีสวนรวม (Participation) มหาวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัย เพ่ือใหคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารระดบัคณะ และหัวหนาหนวยงาน ไดมีสวน

รวมในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (เอกสาร ๕.๑.๔.๑๒) และมหาวิทยาลัยมีการประชุมคณาจารย

มหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการรายงานผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของคณาจารยเพื่อนําไปพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป (เอกสาร ๕.๑.๔.๑๓) 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) อธิการบดีไดมีการกระจายอํานาจไปยังรอง

อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการมอบอํานาจใหกํากับดูแล

หนวยงานตามโครงสรางองคการของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๑๔) และมีอํานาจในการ

ตัดสินใจและสั่งการตามความเหมาะสม (เอกสาร ๕.๑.๔.๑๕) 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) มหาวิทยาลัยมีการใชอํานาจ กฎระเบียบขอบังคับในการบริหารงาน

ดวยความเปนธรรม    ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีการออก

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ระเบียบ และประกาศ เพ่ือถือปฏิบัติรวมกัน (เอกสาร ๕.๑.๔.๑๖) ทั้งนี้ไดมี

การเผยแพรขอบังคับ กฎระเบยีบและประกาศผานเว็บไซดของมหาวิทยาลัย (เอกสาร ๕.๑.๔.๑๗)  

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) มหาวิทยาลัยใหโอกาสในการศึกษาเรียนรูดวยความเสมอภาค และ

สงเสริมใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ไดพัฒนาตนเองในการเขารวมประชุม ฝกอบรม

และทัศนศึกษาดูงาน (เอกสาร ๕.๑.๔.๑๘)  

๑๐. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการโดยมุงเนน

ฉันทามติ ยึดหลักการของการมีสวนรวมทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหาขอตกลง

รวมกันในการปฏิบัติงานทัง้จากผูมีสวนไดสวนเสีย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเปดโอกาสให

บุคลากรมหาวิทยาลัย มีโอกาสแสดงความคิดเห็นผานชองทางสื่อสารตาง ๆ ทั้งการประชุม 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเปดโอกาสใหผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดแสดงความคิดเห็นและ

หาขอสรุปรวมกัน เพื่อถายทอดใหแกบุคลากรภายในหนวยงานเพื่อชวยกันขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยมุง

ไปสูเปาหมายตอไป (เอกสาร ๕.๑.๔.๑๙) และการประชุมอาจารยมหาวิทยาลัย เพื่อเปดโอกาสให

คณาจารยมหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป  (เอกสาร 

๕.๑.๔.๒๐) 

 
ขอ ๕. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการ

ความรูตามระบบ 

 

มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะดําเนินการจัดการความรูตามระบบ โดยแตละคณะจะตองมีการ

นําเสนอแผนการจัดการความรูตอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๕.๑) และมี

การดําเนินการจัดการความรู ๒ ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิตและดานงานวิจัย (เอกสาร ๕.๑.๕.๒) ดังนี ้

คณะ การจัดการความรู 

ดานการผลิตบัณฑิต 

การจัดการความรูดานการวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย การจัดการเรียน การสอนตาม

แนวทางชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ 

การวิจัยเชิงสหสัมพันธ 

คณะวิศวกรรมศาสตร การสรางสื่อการสอนอยางงายดวย 

You tube 

การวิจัยเชิงบูรณาการ/การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

คณะนิติศาสตร หลักการ เทคนิคการสอน

ระดับอุดมศึกษา 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนผาน

เทคนิคการวัดประเมินในชั้นเรียน 

คณะพยาบาลศาสตร แบบประเมินภาคปฏิบัต ิ การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย 

คณะบริหารธุรกิจ การจัดการเรียนการสอนโดยใช

วิจัยเปนฐาน 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ

ในวารสารวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร การสอนโดยใชโครงงานในเนื้อหา การออกแบบการวิจัย 

เมื่อผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะจะมีการดําเนินตามขั้นตอนของการจัดการความรู มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู จนถึงการออกมาเปนแนวปฏิบัติที่ดี (เอกสาร ๕.๑.๕.๓) โดยมหาวิทยาลัยใหการสนับสนุน

งบประมาณในการดําเนินการจัดการความรู การสนับสนุนดานวิทยากร มีหนวยงานใหคําปรึกษาในการจัดการ

ความรู สถานที่ในการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนเว็ปไซดที่ใชในการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดี (เอกสาร 

๕.๑.๕.๔)  และมีการติดตามผลการดําเนินการจัดการความรูของแตละคณะในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลยั (เอกสาร ๕.๑.๕.๕) 

 
ขอ ๖. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วชิาการและสายสนับสนุน 

 

มหาวิทยาลัยฯ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

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



~ ๕๓ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

บริหารจัดการที่ดี ในกลยุทธที่ ๕.๘ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและขีดความสามารถที่สูงขึ้น 

โดยนําขอมูลพืน้ฐานของมหาวิทยาลัยและขอมูลของบุคลากร  เชน  จํานวนบุคลากรทั้งหมด จํานวน

บุคลากรจําแนกตามคุณวุฒิมาทําการวิเคราะหสถานการณและจัดทําเปนแผนบริหารและ      พัฒนา

บุคลากร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ (เอกสาร ๕.๑.๖.๑) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารและพัฒนาบุคลากร (เอกสาร ๕.๑.๖.๒) เปนผูกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหาร

และพัฒนาบุคลากร 

๒. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ทําหนาที่จัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และกํากับ

ติดตามผลการกําเนินงานใหเปนไปตามแผน โดยมีการสํารวจความตองการในการพัฒนาตนเอง ของ

คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสาร ๕.๑.๖.๓) และนําขอมูลมาวางแผนการบริหาร และ

พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย โดยนําเสนอในที่ประชุม

กรรมการบริหาร ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๘ ตลุาคม ๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณา (เอกสาร ๕.๑.๖.๖) 

๓. ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มีการกํากับ ติดตาม การบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่กําหนด ดังตอไปนี้ (ชื่อแผนควรเขียนใหเหมือนกันทุกท่ี) 

๓.๑ แผนบริหารบุคลากร ปการศึกษา ๒๕๖๐ มีการจัดทําแผนอัตรากําลังทั้งคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุน และดําเนินการตามแผน 

๓.๒ แผนการพัฒนาบุคลากร 

- สายวิชาการสนับสนุนใหคณาจารยไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยการเขารวม            การ

ฝกอบรมหรือการประชุมวิชาการ (เอกสาร ๕.๑.๖.๔) เพ่ือเปนการเพิ่มความรูและทักษะการปฏิบัติงาน 

มีกําหนดแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรอืการพัฒนาเพื่อ ใหเกิดความ

มั่นใจวาบุคลากรสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใช ในการปฏิบัติงาน การจัดการ

เรียนการสอน หรอืงานท่ีเกี่ยวของ 

- สายสนับสนุน สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง โดยการเขารวม

การฝกอบรมนอกสถาบัน และมหาวิทยาลัยจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานใหแกบุคลากร 

(เอกสาร ๕.๑.๖.๕) 

๓.๓ ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

- อาจารยไดเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ในปการศึกษา ๒๕๖๐ (เอกสาร ๕.๑.๖.๗) 

- บุคลากรสายสนับสนุนไดเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในปการศึกษา ๒๕๖๐ (เอกสาร ๕.๑.๖.๘) 

๔. มหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญและสงเสริมดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางขวัญ

และกําลังใจใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนปฏบิัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

- มีสโมสรอาจารย 

- มีสนามกีฬาหลายประเภท เชน สนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล สนามไดรฟ

กอลฟ โตะแขงขันเทเบิลเทนนิส และลานอเนกประสงคสําหรับฝกเตนลีลาศ เตนแอรโรบิก การออก

กําลังกาย การออกกําลังกายแบบมณีเวช เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่เสริมสรางสุขภาพท่ีดีในการทํางานของ



~ ๕๔ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

บุคลากร (เอกสาร ๕.๑.๖.๙)  

- มีกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน (เอกสาร ๕.๑.๖.๑๐) ไดแก การจัดเลี้ยงงาน

ปใหมและแจกสรอยคอทองคําจากทานอธิการบดี 

- ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสรางบรรยากาศของสถานท่ีทํางานใหนาอยู  

- จัดสวสัดิการและเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคโดยมหาวิทยาลัยออกระเบียบ และ

หลักเกณฑที่เกี่ยวกับสวัสดิการสําหรับบุคคล (เอกสาร ๕.๑.๖.๑๑) 

๕. มีการประเมนิความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรที่มีตอการบริหารและพัฒนาบุคลากรและ

สวัสดิการ (เอกสาร ๕.๑.๖.๑๒) 

๖. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน และได สรุปผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคคลากร ปการศึกษา ๒๕๖๐ ทัง้

ในสวนของสายวิชาการ และสายสนับสนุน (เอกสาร ๕.๑.๖.๑๓) และนําเสนอตอที่ประชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณา (เอกสาร 

๕.๑.๖.๑๔) 

๗. มหาวิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนไปปรับปรุงและจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 

๒๕๖๑  (เอกสาร ๕.๑.๖.๑๕) 

 

ขอ ๗. การกํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพ ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

ในปการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชธานี มดีําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี ้

๑. มีการกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไวอยางชัดเจน(เอกสาร

หมายเลข ๕.๑.๗.๑)  

โดยแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๒)ทําหนาที่วาง

นโยบาย หลักเกณฑ และแนวทางการประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๓) และกํากับติดตามการ

ดําเนินงาน พรอมทั้งนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๔ ) 

๒. มีกระบวนการตรวจติดตาม และประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๕) และ

ระดับสถาบัน (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๖)ทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน ที่ประกอบดวยกรรมการจากภายในและภายนอก (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๗-๕.๑.๗.๘)  

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

คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๙) 

และกรอกขอมูลในฐานขอมูล Che-QA online (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๑๐) 

 ๔. มีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานในรอบป

การศึกษาตอไป (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๑๑) 



~ ๕๕ ~ 
 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๕.๑.๑.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน มหาวิทยาลัยราชธาน ี

๕.๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

๕.๑.๑.๓ รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชธาน ี

๕.๑.๑.๔ แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๑.๑.๕ แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชธาน ี

๕.๑.๑.๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 

๕.๑.๑.๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

๕.๑.๑.๘ รายงานผลการดําเนินการตามตัวบงชีข้องแผนปฏบิัติการ (รอบ ๖ เดือน) 

๕.๑.๑.๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  

๕.๑.๑.๑๐ รายงานสรุปผลการดําเนินการตามตวับงชี้ของแผนปฏิบัติการ (รอบ ๑๒ เดือน) 

๕.๑.๑.๑๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 

๕.๑.๑.๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

๕.๑.๑.๑๓ แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕.๑.๑.๑๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

๕.๑.๑.๑๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

๕.๑.๒.๑ รายงานการวิเคราะหทางการเงิน 

๕.๑.๓.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชธานี ๒๕๖๐  

๕.๑.๓.๒ แผนบริหารความเสีย่ง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๑.๓.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 

๕.๑.๓.๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๑.๓.๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

๕.๑.๔.๑ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี (๒๕๕๗-๒๕๖๑) 

๕.๑.๔.๒ แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๑.๔.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี ๕-๖๐ 

๕.๑.๔.๔ ตัวอยางเอกสารจากระบบทะเบียนออนไลน 

๕.๑.๔.๕ Print Screen website และ Fanpage มหาวิทยาลัย 

๕.๑.๔.๖ ภาพถายหองสมุด หองเรียน และบริเวณตางๆ ในมหาวิทยาลัย 

๕.๑.๔.๗ ผลการประเมินความพึงพอใจหองสมุดและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

๕.๑.๔.๘ ผลประเมินการสอนอาจารย ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๑.๔.๙ โครงการบริการวิชาการแกสังคมมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๑.๔.๑๐ โครงการบริการวิชาการแกสังคมมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๑.๔.๑๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธาน ี๕-๖๐ 

๕.๑.๔.๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธาน ี๑๐-๖๐ 



~ ๕๖ ~ 
 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๕.๑.๔.๑๓ รายงานการประชุมอาจารย มหาวิทยาลัยราชธาน ี

๕.๑.๔.๑๔ โครงสรางองคการ มหาวิทยาลัยราชธาน ี

๕.๑.๔.๑๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธาน ี๑๐-๖๐ 

๕.๑.๔.๑๖ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชธานี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๑.๔.๑๗ Print out หนา Website มหาวิทยาลัย เรื่องการประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ 

๕.๑.๔.๑๘ สรุปขอมูลการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๑.๔.๑๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี ๑๐-๖๐ 

๕.๑.๔.๒๐ รายงานการประชุมอาจารย มหาวิทยาลัยราชธาน ี

๕.๑.๕.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 

๕.๑.๕.๒ สรุปประเด็นการจัดการความรู ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๑.๕.๓ แนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรูของแตละคณะ 

๕.๑.๕.๔ เว็ปไซดการเผยแพรแนวปฏบิัติที่ด ี

๕.๑.๕.๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 

๕.๑.๖.๑ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๑.๖.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

๕.๑.๖.๓ รายงานผลการสํารวจความตองการ การพัฒนาตนเองของบุคลากร ๒๕๖๐ 

๕.๑.๖.๔ แผนการเขารวมอบรมหรือประชุมวิชาการของคณาจารย 

๕.๑.๖.๕ แผนการเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

๕.๑.๖.๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที ่ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐  

๕.๑.๖.๗ สรุปผลการเขารวมอบรม เพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย 

๕.๑.๖.๘ สรุปผลการเขารวมอบรม เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสนับสนุน 

๕.๑.๖.๙ ภาพถายบรรยากาศมหาวิทยาลัยราชธาน ี

๕.๑.๖.๑๐ ภาพกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 

๕.๑.๖.๑๑ ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับสวัสดิการสําหรับบุคลากร 

๕.๑.๖.๑๒ ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร 

๕.๑.๖.๑๓ รายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคคลากร ๒๕๖๐ 

๕.๑.๖.๑๔ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที ่๕/๒๕๖๑  

๕.๑.๖.๑๕ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕.๑.๗.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี  

๕.๑.๗.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ๒๕๖๐ 

๕.๑.๗.๓ คูมอืประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําป ๒๕๖๐  

๕.๑.๗.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ๒๕๖๐ 

๕.๑.๗.๕ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ๒๕๕๙ 

๕.๑.๗.๖ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ป ๒๕๕๙ 

๕.๑.๗.๗ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ๒๕๖๐ 



~ ๕๗ ~ 
 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๕.๑.๗.๘ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ๒๕๖๐ 

๕.๑.๗.๙ รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๑.๗.๑๐ Print out หนาจอ Che-QA Online  

๕.๑.๗.๑๑ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

๗ ขอ ๗ ขอ บรรลุ ๕ คะแนน 
 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ 
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลลัพธ 
 

เกณฑการประเมนิ  

 

คะแนนที่ได =  

 
 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 
  

ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธาน ี ไดมีการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีผลการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ดังนี ้

 

คณะวิชา คะแนนประเมินระดับคณะ 

(เต็ม ๕ คะแนน) 

ระดับคุณภาพ 

คณะนิติศาสตร ๓.๘๒ ดี 

คณะบริหารธุรกิจ ๔.๑๐ ดี 

คณะพยาบาลศาสตร ๓.๕๑ ดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๔.๐๑ ดี 

คณะศึกษาศาสตร ๓.๖๙ ดี 

บัณฑิตวิทยาลัย ๔.๗๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยทุกคณะ ๓.๙๗๒ ดี 

 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดบัคณะทุกคณะ 
จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 



~ ๕๘ ~ 
 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๕.๒.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป ๒๕๖๑ 

 

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 

 

มหาวิทยาลัยราชธานี 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



~ ๕๙ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร และคณะ ให

เกิดผลอยางเปนรูปธรรมตามรายตัวชี้วัดดานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ โดยในระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตามตัวชี้วัดทั้ง ๖ องคประกอบ ๑๔  

ตัวบงชี้ และในระดับคณะ ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี้ นอกจากนี ้มหาวิทยาลัยฯ ยังมีการจัดสรร

งบประมาณใหอาจารยประจําหลักสูตรเขารับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๓.๑) เพื่อสราง

ความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานระดับหลักสูตรมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยฯมีการจัดสรร

ทรัพยากรตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานเชน การจัดสรรทุนจากมหาวิทยาลัยเพ่ืออุดหนุน

การวิจัย การพัฒนาศักยภาพอาจารยในการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา (เอกสารสารหมายเลข

๕.๓.๓.๒) การจัดสรรทรัพยากรดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยทุกคณะไดรับการจัดสรร

หองเรียนที่เพียงพอสําหรับจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ทุกหองมีโสตทัศนูปกรณที่พรอมใช

งาน มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร รวมทั้งติดตั้งจุดบริการเครือขายสัญญาณไรสาย (Wi-Fi) 

ครอบคลุมพ้ืนที่ทัง้หมด  รวมไปถึงดานการบริการวิชาการแกสังคม มีโครงการบริการวิชาการแก

สังคมอยางเปนรูปธรรม (เอกสารสารหมายเลข๕.๓.๓.๓) และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

(เอกสารสารหมายเลข๕.๓.๓.๔)  เพ่ือใหเปนไปตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 
๔. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการ

ระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

 

มหาวิทยาลัยราชธานี มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ 

และสถาบัน เสนอตอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยในปการศึกษา ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยฯ มีการรายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจําป ๒๕๖๐ (เอกสาร

หมาย เล ข ๕ .๓ .๔ .๑ ) ร วม ไปถึ งร ายง านผ ลก าร ต ร วจปร ะเมิ น ระดั บห ลั ก สู ต ร จาก

คณะกรรมการ  (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๔.๒) หลังจากนั้นมีการรายงานผลการประเมินตนเอง 

ระดับคณะ (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๔.๒) และมีการรายงานผลการตรวจประเมินระดั บ

คณะ (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๔.๓) รวมไปถึงมีการรายงานผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน 

(เอกสารหมายเลข ๕.๓.๔.๔) ใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นใหพัฒนา

เรื่องงานวิจัยโดยเฉพาะการตีพิมพเผยแพรบทความวิจัยและบทความทางวิชาการของอาจารยใหมี

ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการเพิ่มข้ึน  

 
๕. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการ

ดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

 

มหาวิทยาลัยฯมีการนําผลการประเมิน (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๕.๑-๕.๓.๕.๒) และขอเสนอแนะ

จากสภาสถาบัน (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๕.๓) โดยในปการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ผานมาพบวาบทความ

วิจัยและบทความวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร มีระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้น



~ ๖๐ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

จากเดิมสวนใหญอยูในระดับ ๐.๒ เปน ๐.๔, ๐.๖ และ ๐.๘ ตามลําดับ ทําใหการปรับปรุงหลักสูตร

และการดําเนินงานของคณะมีคุณภาพดี (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๕.๔)  

 ๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน 

 

ในปการศึกษา ๒๕๖๑ 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 ๒๕๖๑ 

๕.๓.๑.๒ คูมอืการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕.๓.๑.๓ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจําป ๒๕๖๑ 

๕.๓.๒.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจําป ๒๕๖๑ 

๕.๓.๒.๒ บันทึกการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจําป ๒๕๖๑ 

๕.๓.๒.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชธานี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

๕.๓.๓.๑ ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕.๓.๓.๒ โครงการบริการวิชาการแกสังคม 

๕.๓.๓.๓ โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๕.๓.๔.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 

(ผลระดับหลักสูตร ๒๕๖๐)  

๕.๓.๔.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที ่๘/๒๕๖๑ 

(ผลระดับคณะ ๒๕๖๐)  

๕.๓.๔.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 

(ผลระดับสถาบัน ๒๕๖๐) 

๕.๓.๔.๔ รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

(ผลการตรวจสถาบัน ๒๕๖๐) 

๕.๓.๔.๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 

(ระดับหลักสูตร ๒๕๖๑) 

๕.๓.๔.๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที ่๘/๒๕๖๒ 

(ระดับคณะ ๒๕๖๑) 

๕.๓.๕.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๓.๕.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๓.๕.๓ แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําป ๒๕๖๑ 

๕.๓.๕.๔ ผลจากแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําป ๒๕๖๑ 

๕.๓.๖.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกหลักสูตร 



~ ๖๑ ~ 
 

 

 



 

 

สวนที่ ๓  

สรุปผลการประเมิน 

ตามตัวบงช้ี สกอ. 



~ ๖๑ ~ 
 

ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้คุณภาพ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
ประเมินตนเอง 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ๓.๓๓๔ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๓.๒๖ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒ อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ๒.๓๖ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓ อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ๑.๐๕ ปรับปรุงเรงดวน 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕ กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ๕.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๒ การวิจัย ๔.๗๕ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ๔.๖๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย ๔.๖๔ 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 ๔.๖๖ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธ

กิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 

๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ ๓.๙๗ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ๕.๐๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนเฉล่ีย ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี ้ ๔.๒๒ ดี 

 

 



 

 
 

 

 
 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชธาน ี

ที่ ๐๕๘/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบัน 

 ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
------------------------------------------------------------------ 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวดที่ ๖ กําหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนมาตรฐาน และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย
กําหนดขึ้น มหาวิทยาลัยจึงแตงตั้งบุคคลตอไปนี้ เปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ดังนี้ 

๑. อธิการบดี     ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 
๓. คณบดีทุกคณะ     กรรมการ 
๔. อาจารยสิริมา  บูรณกุศล   กรรมการ 
๕. อาจารยณัฐพงศ  สอนอาจ   กรรมการ 
๖. อาจารยภาวิน ี  ศรีสันต   กรรมการ 
๗. อาจารยธนาศักดิ์  ขายกระโทก  กรรมการ 
๘. อาจารยสุจิตรา  กฤตยาวรรณ  กรรมการ 
๙. อาจารยกนกกาญจน ศรีสุรินทร  กรรมการ 
๑๐. อาจารยรศวรรณ  สุนิติสาร   กรรมการ 
๑๑. อาจารยรุจิรัตน   บวรธรรมศักดิ์  กรรมการ 
๑๒. อาจารยปยานี   สมบูรณทรัพย  กรรมการ 
๑๓. อาจารยจิรังกูร  ณัฐรังสี   กรรมการ 
๑๔. อาจารยดร.คลอเคลีย  วจนะวิชากร  กรรมการและเลขานุการ 
๑๕. อาจารยเบญญาภา     แสนสุทธิ ์  เลขานกุาร 

 

 
โดยมหีนาที่  

  วางแผน ดําเนินงาน อํานวยการ กํากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย 
ตลอดจนใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะ รวมถึงการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน 

 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 

 
 

    (ดร.วิลาวัณย    ตันวัฒนะพงษ) 
                    อธิการบดี 



 
 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชธาน ี
ที่  ๐๖๒/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ 
ปการศกึษา ๒๕๖๐ 

--------------------------------------------- 
 เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานีขอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ดังน้ี 
 
  ๑.  ผูชวยศาสตราจารยดร.ธนพรรณ ธาน ี  ประธาน 
  ๒.  ดร.สุรางคณา มัณยานนท   กรรมการ 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ โพธิดารา กรรมการ 
  ๔.  อาจารยสิริมา บูรณกุศล  กรรมการ 
  ๕.  อาจารยสุจิตรา กฤติยาวรรณ  กรรมการ 
  ๖.  อาจารยภาวินี ศรีสันต    กรรมการ 
  ๗.  อาจารยกนกกาญจน ศรีสุรินทร    กรรมการ 

๘. อาจารยธนาศักดิ์ ขายกระโทก  กรรมการ 
   ๙. อาจารยเบญญาภา  แสนสุทธิ์  ผูชวยเลขานุการ 
   
 ทั้งน้ีตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
       (ดร.วิลาวัณย  ตันวัฒนะพงษ) 
         อธิการบดี 


