


 

รายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report) 
 

 

มหาวิทยาลัยราชธาน ี

 

 

 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

(มถิุนายน ๒๕๖๑ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

รายงาน ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 



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 ๒๕๖๑ จะเปนไปตามวัตถุประสงค                  

และสอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยพรอมที่จะใหขอมูล

เพ่ิมเติมใดๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษา เพ่ือใหเกิดความสมบูรณของขอมูล 

 

 

 

    

          (ดร.วิลาวัณย  ตันวัฒนะพงษ) 

                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี 
 



 

บทสรุปผูบริหาร 

 

  มหาวิทยาลัยราชธานี เปนมหาวิทยาลัยในกลุม ข (๑) สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีของ 

สกอ. มหาวิทยาลัยไดปฏิบัติตามหนาที่ใน ๔ ภารกิจหลักคือการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ

แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
 

          ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานี ไดดําเนินการในดานประกันคุณภาพตามเกณฑของ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี ้ จากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป ๒๕๖๑ ที่ผานมา มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานตามการประเมินเอง

ตามรายองคประกอบ ของ สกอ. ดังนี ้
  

องคประกอบ คะแนน ระดับคุณภาพ 

องคประกอบที่ ๑ การผลติบัณฑิต ๓.๒๙ พอใช 

องคประกอบที่ ๒ การวิจัย ๔.๕๔ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๔.๖๑ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย ๑๓ ตัวบงชี้ ๕ องคประกอบของ สกอ. ๔.๑๕ ดี 

 

เมื่อเทียบผลการประเมินคุณภาพในปการศึกษาท่ีผานมาพบวา 

องคประกอบ ปการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

องคประกอบที่ ๑ การผลติบัณฑิต ๓.๒๘ ๓.๓๓ ๓.๒๙ 

องคประกอบที่ ๒ การวิจัย ๔.๗๗ ๔.๗๕ ๔.๕๔ 

องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๔.๖๐ ๔.๖๖ ๔.๖๑ 

คะแนนเฉลี่ย ๑๓ ตัวบงชี้ ๕ องคประกอบ ๔.๑๙ ๔.๒๒ ๔.๑๕ 

 

ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มีการปดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สงผลใหสัดสวนจํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการลดลง และจํานวนสัดสวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของ

อาจารยในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง  



 
 
 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชธานี 

ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
ในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  เม่ือวันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ หนาที่ ๒/๑๒ 

คํานํา 
 

 ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ และรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ระหวางวันที ่๑๓ – ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งน้ัน  ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง จึงไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐) ฉบับน้ีข้ึน ซ่ึงไดผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที ่๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

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

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

 

 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ หนาที่ ๓/๑๒ 

สารบัญ 
 

 หนา 
 

คํานํา ๒ 
   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  ๔ 
   
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  

ขอเสนอแนะรายองคประกอบคุณภาพ ๕ 
  

   
รายช่ือคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  
 

๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ หนาที่ ๔/๑๒ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
 

วัน เดือน ป และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที่ ๑๓ – ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หองประชุม ๑ ช้ัน ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริาชสมบัติครบ ๖๐ ป 

 
รอบปการประเมิน 

ปการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) 
 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ หนาที่ ๕/๑๒ 

บทสรุปสําหรับผูบริหารจากผลการประเมิน 
 

 

สรุปขอมูลพื้นฐาน 
มหาวิทยาลัยราชธานี มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และมีการดําเนินการตามตัวบงช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน ๕ 

องคประกอบ ๑๓ ตัวบงช้ี ของสกอ. ประเมินตนเองไดคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๒ อยูในคุณภาพระดับดี  
 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีทั้งหมด จํานวน ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงช้ี มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๒ ไดคุณภาพระดับดี  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
สรุปผลการประเมิน 

องคประกอบ 
ผลการประเมินเฉลี่ย (เต็ม ๕) 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 
๑. การผลิตบัณฑิต  ๓.๓๓ ๓.๓๓ 
๒. การวิจัย ๔.๗๕ ๔.๗๕ 
๓. การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
๔. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕.๐๐ ๔.๐๐ 
๕. การบริหารจัดการ ๔.๖๖ ๔.๖๖ 

คะแนนเฉลี่ย ๑๓ ตัวบงชี้ ๕ องคประกอบ ๔.๒๒ ๔.๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ หนาที่ ๖/๑๒ 

สิ่งที่มหาวิทยาลัยควรใหการสนบัสนุนในองคประกอบที่อยูระหวางดําเนนิการ 

องคประกอบที่ ๑ การผลิตบณัฑิต 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. อาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ. 
๒. อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ. 
ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 
๑. ควรมีการจัดระบบและกลไกเชิงรุกในการ สรรหาอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการเขามาเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหอาจารยประจําเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน 
 

องคประกอบที่ ๒ การวิจัย 
 จุดแข็ง 
 ๑. สถาบันจัดสรรงบอุดหนุนการวิจัยจํานวนมาก และเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษา ๒๕๕๙ ประมาณ ๒๓% 
 ๒. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในฐาน TCI 1 และ TCI 2 เพ่ิมข้ึน ๒ เทา จากปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

๑. สงเสริม สนับสนุน การขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ ตํารา/เอกสารวิชาการ ยังไมชัดเจนเทาที่ควร 
ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 
๑. สรางแรงจูงใจใหคณาจารยทําผลงานทางวิชาการใหมากข้ึน โดยเฉพาะความชัดเจนในเร่ืองการเปนเจาของสิทธิ์และผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากผลงาน  

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ หนาที่ ๗/๑๒ 

องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การสนับสนุนการจัดทําผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ ตํารา/เอกสารวิชาการ ยังไมชัดเจนเทาที่ควร 
ขอเสนอแนะในการปรบัปรุง 
๑. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และตอเน่ืองแกชุมชนหรือองคกรเปาหมาย โดยมีการติดตามการดําเนินงานเปนระยะ  ๆแมวาจะ

เปล่ียนชุมชนเปาหมายที่ใหบริการแลวก็ตาม 
 
องคประกอบที่ ๔ การทาํนบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  - 
 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง 

 ๑. การพัฒนาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษามีแนวโนมที่ดีข้ึนตามลําดับ 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 

๒. มหาวิทยาลัยควรกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงคุณภาพจากขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพอยางใกลชิดยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ หนาที่ ๘/๑๒ 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 
๑. เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาใหมมีแนวโนมลดลง ตลอดจนบริบทในการประกอบอาชีพของบัณฑิตเปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน มหาวิทยาลัยควรมีกลยทุธในการ

จัดการศึกษาที่เหมาะสม เชน 
๑.๑ ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและรายวิชาที่เหมาะสมกับความตองการของตลาดแรงงาน 
๑.๒ พัฒนาบัณฑิตใหมีความสามารถในการเปนผูประกอบการ 
๑.๓ พัฒนาหลักสูตรระยะส้ันจากศักยภาพของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
๑.๔ ปรับระบบการจัดการศึกษาเปนระบบ “กลุมวิชา” ที่ผูเรียนสามารถเลือกเรียนได และสามารถขอรับปริญญาไดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

เปนตน 
 
๒. มหาวิทยาลัยควรวางกลยุทธที่มีประสิทธิภาพในการแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอกใหมากข้ึน โดยเฉพาะจากภาครัฐ ซ่ึงปจจุบันนโยบายการจดัสรร 

งบประมาณในดานที่จัดในลักษณะงบบูรณาการ ตั้งไวที่กระทรวง/กรมตางๆ แทนจัดสรรตรงใหกับมหาวิทยาลัยของรัฐแลว ทั้งน้ี รวมถึงการจดทะเบียน
กับกระทรวงการคลังในการเปนที่ปรึกษาเฉพาะดาน ตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหบริการแกหนวยงานภาครัฐ ที่จัดงบประมาณแบบบูรณาการ
ไวที่จังหวัดมากข้ึนดวยเชนกัน 

 
๓. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ วัตถุประสงค การกําหนดตัวช้ีวัด การประเมินความสําเร็จของโครงการและแผน ทั้งในดานการพัฒนา 

นักศึกษา การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือใหบุคลากรสามารถเขียนโครงการที่มีความสอดคลองกับเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. และสงผลตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

๔. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาปจจัยที่เอ้ือตอการเรียนการสอน เชน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูสําหรับนักศึกษา อุปกรณสําหรับการปฏิบัติงานของบคุลากร  
ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ (ที่จอดรถสําหรับอาจารย นักศึกษา ที่เปนรมเงา ทางเดินที่มีหลังคา จากอาคารที่ทํางานไปยังอาคารเรียน หองนํ้า
สะอาด แตอุปกรณในหองนํ้าที่ชํารุดเสียหาย เครื่องปรับอากาศในหองเรียนไมเย็น) เปนตน 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ หนาที่ ๙/๑๒ 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐) 

ขอเสนอแนะรายองคประกอบคุณภาพ 
 

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

ควรมีการจัดระบบและกลไกเชิง
รุกในการ สรรหาอาจารยที่มีวุฒิ
ปริญญาเอกและตําแหนงทาง
วิชาการเข าม าเป นอ าจ ารย
ประจําของมหาวิทยาลัยมากข้ึน 
รวมทั้งสรางแรงจูงใจใหอาจารย
ประจําเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ใหมากข้ึน 
 

๑. สรรหาอาจารยที่มีวุฒิปริญญา
เอกและตําแหนงทางวิชาการเขา
มาเปนอาจารยประจํา 
 
 
๒ . ส งเส ริมให คณาจารย ทํ า
ผลงานทางวิชาการ 
๓. มีการจัดระบบและกลไกการ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการอยาง
ชัดเจน 
๔. มี การจัดประชุมอบรมให
ความ รูการเขาสูตํ าแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละ ๒๐ 
ของจํานวนอาจารย

ประจําทั้งหมดสําหรับ
วุฒิปริญญาเอก 

 
รอยละ ๑๕  

ของจํานวนอาจารย
ประจําทัง้หมดสําหรับ
ตําแหนงทางวิชาการ 

ตลอดป
การศึกษา 
๒๕๖๑ 

๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

ทุกคณะ 

องคประกอบที่ ๒  
การวิจัย   
 

สรางแรงจูงใจใหคณาจารยทํา
ผลงานทางวิชาการให มากข้ึน 
โดยเฉพาะความชัดเจนในเรื่อง
ก า ร เป น เจ า ข อ ง สิ ท ธิ์ แ ล ะ
ผลประโยชนที่เกิดข้ึนจากผลงาน  
 

สนับสนุน/สงเสรมิงบประมาณใน
การทําวิจัย และสรางแบบฟอรม
ที่ระบุความชัดเจนในการเปน
เจาของสิทธิ์ของผลงานทาง
วิชาการ 

รอยละ ๒๐ ในกลุม
วิทยาศาสตร 

 
รอยละ ๑๕ ในกลุม
มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

ตลอดป
การศึกษา 
๒๕๖๑ 

๒,๘๘๐,๐๐๐ 
กลุม

วิทยาศาสตร 
 

๑,๑๖๐,๐๐๐ 
กลุม

ทุกคณะ 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ หนาที่ ๑๐/๑๒ 

องคประกอบ ขอเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพฒันา เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ 
มนุษยศาสตร 

องคประกอบที่ ๓ 
การบรกิาร
วิชาการ  
 

มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญ
กับ ก ารพัฒ นาที่ ยั่ งยื น และ
ตอเน่ืองแก ชุมชนห รือองคกร
เปาหมาย โดยมีการติดตามการ
ดําเนินงานเปนระยะๆ แมวาจะ
เป ล่ี ย น ชุ ม ชน เป าห ม าย ที่
ใหบริการแลวก็ตาม 
 

มีการปรับแผนใหมีการกํากับ 
ติดตามการพัฒนาในชุมชน
เปาหมายเดิมและเปาหมายใหม 

อยางนอย ๒ ครั้งตอป ตลอดป
การศึกษา 
๒๕๖๑ 

๑๐๐,๐๐๐ ศูนยบริการ
วิชาการแก

สังคม 

องคประกอบที่ ๔ 
การทํานุบาํรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- - - - - - 

องคประกอบที่ ๕  
การบริหาร
จัดการ 

มหาวิทยาลัยควรกํากับติดตาม
การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพจากขอเสนอแนะของ
การประเมินคุณภาพอยางใกลชิด
ยิ่งข้ึน 
 

มีการประชุมกํากับ ติดตามให
เปนไปตามแผนการพัฒนา
คุณภาพ 
 
 
 
 

ทุกหลักสูตรมีคาเฉล่ีย
ผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาดีข้ึน 

ตลอดป
การศึกษา 
๒๕๖๑ 

๒๐๐,๐๐๐ ทุกหลักสูตร 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ หนาที่ ๑๑/๑๒ 

องคประกอบ ขอเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพฒันา เปาหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผูรบัผิดชอบ 
ขอเสนอแนะอื่น 
ๆในภาพรวม 

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาทักษะ
การเขียนโครงการ วัตถุประสงค 
การกําหนดตัวช้ีวัด การประเมิน
ความสําเร็จของโครงการและ
แผน ทั้งในดานการพัฒนา
นักศึกษา การบริการวิชาการแก
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เพ่ือใหบุคลากร
สามารถเขียนโครงการที่มีความ
สอดคลองกับเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สกอ. 
และสงผลตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

จัดอบรมการเขียนโครงการใหแก
บุคลากรทุกระดับ 

ไดตนแบบการเขียน
โครงการ 

ตลอดป
การศึกษา 
๒๕๖๑ 

๕๐,๐๐๐ ทุกคณะ 

 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ หนาที่ ๑๒/๑๒ 

รายชื่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐) 

ฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑. อธิการบดี          ประธานกรรมการ 
 ๒. รองอธิการบดีทุกฝาย         กรรมการ 
 ๓. คณบดีทุกคณะ          กรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยทศา ชัยวรรณวรรต       กรรมการ 
๕. อาจารยสิริมา  บูรณกุศล        กรรมการ 
๖. อาจารยภาวิน ี  ศรีสันต        กรรมการ 
๗. อาจารยธนาศักด์ิ  ขายกระโทก       กรรมการ 
๘. อาจารยสุจิตรา  กฤตยิาวรรณ       กรรมการ 
๙. อาจารยกนกกาญจน ศรีสุรินทร       กรรมการ 
๑๐. อาจารยปาริชาติ  สุภิมารส        กรรมการ 
๑๑. อาจารยรุจิรัตน  บวรธรรมศักด์ิ       กรรมการ 
๑๒. อาจารยวารุณี  เตชะคุณารักษ       กรรมการ 
๑๓. อาจารยพิมคณภรณ  ตระกูลตอวงศ       กรรมการ 
๑๔. อาจารยวนิดา     หาจักร        กรรมการและเลขานุการ 

 
โดยมีหนาที ่
 ๑. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ๒. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 



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 ๓๕ 

องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ๔๕ 

องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕๑ 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๕๗ 

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ สกอ.   

ตารางผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ๗๘ 

ภาคผนวก  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปการศึกษา ๒๕๖๑  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  

 



 

 

สวนท่ี ๑  

ขอมูลทั่วไปสถานศึกษา 
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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 พรอมทั้งพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีความหลากหลาย

ยืดหยุนตามความตองการของผูเรียนและการพัฒนาประเทศ 

๒. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนตลอดจน

การพัฒนาประเทศ 

๓. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพื่อการรวมเรียนรูและพัฒนาชุมชนใหเข็มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมของทองถิ่นและของชาติ 

๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภบิาลและ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. สรางเครือขายระหวางสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบตางๆ สรางเครือขายการเรียนรูสูชุมชน และสราง

ระบบความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสถาบันอุดมศึกษากับหนวยงานและองคกรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
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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” 
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-งานขอมูลวิชาการ 
-งานหลักสูตร 
-งานการเรียนการสอน 

-งานลงทะเบียน 
-งานประมวลผล 
-งานตรวจสอบและออกเอกสาร 

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

-งานธุรการ 
-งานโครงการวิจัย 
-งานวิจัยสถาบัน 
-งานขอมูลและเผยแพร 

-งานประชาสัมพันธภายนอก 
-งานประชาสัมพันธภายใน 
-งานถายภาพ 
-งานศิลปกรรม 

-งานประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
-งานตํารา 

-งานเลขานุการ 
-งานพัฒนาทรัพยากร 
-งานวารสารและสิ่งพิมพ 
-งานขอมูลและเผยแพร 

-งานโครงการความรวมมือ 
กับองคการและหนวยงาน 
ตางประเทศ 
-งานการศึกษาตอเน่ือง 
-งานโครงการแลกเปลี่ยน 
อาจารยและนักศึกษา 

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

-งานธุรการ 
-งานฝกอบรม 
-งานสงเสริมและพัฒนา 
องคความรูและทกัษะบุคลากร 

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

โครงสรางการจัดองคกรการบริหารมหาวทิยาลัยราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลยั 

อธิการบดี 

ฝายตรวจสอบภายใน 
คณะที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒ ิ

ของมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบด ี
ฝายวิชาการ 

รองอธิการบด ี
ฝายกิจการนักศึกษา 

คณะและบัณฑิตวิทยาลัย 

สํานักวิชาการ 

สํานักทะเบียน 

สํานักกิจการนักศึกษา 

รองอธิการบด ี
วิทยาเขตอุดรธานี 

สํานักวิจัย 

สํานักการคลังและทรัพยสิน 

-งานบัญช ี
-งานการเงิน 
-งานจัดซ้ือและจัดจาง 
-งานงบประมาณ 

สํานักอาคารสถานที ่

-งานอาคารสถานที่และบริเวณ 
-งานสาธารณูปโภค 
-งานซอมบํารุง 
-งานรักษาความปลอดภัย 

สํานักประชาสัมพันธ 

สํานักวางแผน 

-งานแผนงาน 

-งานกิจการพิเศษ 

สํานักงานอธิการบด ี

สํานักสงเสริมมาตรฐานการศึกษา 

สํานักวิทยบริการ 

สํานักบริการวิชาการแกสังคม 

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ 
และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิเทศสัมพันธ 

สํานักพัฒนาเทคโนโลยี  
สารสนเทศ 

สํานักพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
สํานักกองทุนการศึกษา 

-งานทุนการศึกษา 
-งานกองทุนใหกูย ืม 
เพ่ือการศึกษา 

ศูนยศิลปวัฒนธรรม 

รองอธิการบด ี
ฝายบริหาร 



~ ๖ ~ 
 

รายนามกรรมการสภา มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑. รองศาสตราจารยสุธี อักษรกิตติ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๒. ศาสตราจารยพฤทธ์ิ ศิริบรรณพิทักษ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๓. รองศาสตราจารยนินนาท โอฬารวรวุฒิ   กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๔. รองศาสตราจารยนพพงษ บุญจิตราดุลย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๕. ผูชวยศาสตราจารยชัยนรินทร วีระสถาวณิชย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๖. พลเอกชูฉัตร กําภู ณ อยุธยา    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๗. นายประดิษฐ ตันวัฒนะพงษ    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๘. รองศาสตราจารยพูลสุข หิงคานนท  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๙. รองศาสตราจารยอุดมลักษณ กุลพิจิตร  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑๐. นายสุพจน สิงหเสนห    กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๑๑. นางสาวเมธาวี ตันวัฒนะพงษ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย 

 

รายนามผูบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

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. ดร.รวีวรรณ เผากัณหา     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร วิทยาเขตอุดรธานี 

 

 

 

 

 



~ ๗ ~ 
 

การจัดการเรียนการสอน 
 

         มหาวิทยาลัยราชธานีเปดดําเนินการเรียนการสอนใน  ๖ คณะ แบงเปนระดับปริญญาตร ี๕ คณะ 

๘ หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา ๑ คณะ ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

ระดับปริญญาตร ี๕ คณะ  ๙ หลักสูตร  

                       คณะนิติศาสตร  

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

                       คณะบริหารธุรกิจ  

                               - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 

                               - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 

                               - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 

                       คณะพยาบาลศาสตร  

                               - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

                       คณะวิศวกรรมศาสตร  

                               - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

                       คณะศึกษาศาสตร  

                               - หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       

ระดับบัณฑติศึกษา ๑ คณะ ๓ หลักสูตร ดังนี้ 

                      บัณฑติวิทยาลัย 

                               - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                               - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

                               - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

        มหาวิยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี เปดดําเนินการเรียนการสอน ดังนี ้

                       คณะพยาบาลศาสตร 

                               - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

                       

 

 

 

 

 

 



~ ๘ ~ 
 

จํานวนนักศึกษา 
 

        ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี (มรธ.) และ วิทยาเขตอุดรธานี (มรธ.วอ.)  

มีนักศึกษา ทั้งสิ้นจํานวน ๒,๐๗๒ แบงเปน ดังนี้ 
 

 คณะวชิา มรธ. 

(คน) 

มรธ. วอ.  

(คน) 

รวมท้ังสิ้น 

(คน) 

นิติศาสตร ๑๖  ๑๖ 

บริหารธุรกิจ ๒๒  ๒๒ 

พยาบาลศาสตร ๕๓๔ ๓๑๙ ๘๕๓ 

ศึกษาศาสตร ๕๔๖  ๕๔๖ 

วิศวกรรมศาสตร ๕๕  ๕๕ 

บัณฑติวิทยาลัย ๕๘๐  ๕๘๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑,๗๕๓ ๓๑๙ ๒,๐๗๒ 

 

สรุปขอมูลพื้นฐาน :  

 ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

จํานวนอาจารยประจําทัง้สิ้น  ๑๔๓.๕ คน 

 - ปฏิบัติงานจริง  ๑๔๓.๕ คน 

 - ลาศึกษาตอ - 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๒๕.๕ คน 

 

ในจํานวนอาจารยประจําทัง้สิ้น ๑๔๓.๕ คน นั้น แบงเปนอาจารยระดับวุฒิการศึกษาตาง ๆ ดังนี ้

 คณะวชิา/หมวดวิชา รวม ตรี โท เอก 

คณะนิติศาสตร  ๕ - ๕ - 

คณะบริหารธุรกิจ  ๑๖ - ๑๖ - 

คณะพยาบาลศาสตร  ๘๔.๕ - ๗๙ ๕.๕ 

คณะศึกษาศาสตร ๑๓ - ๑๑ ๒ 

วิศวกรรมศาสตร ๕ - ๕ - 

บัณฑติวิทยาลัย ๒๐ - ๒ ๑๘ 

รวมท้ังสิ้น ๑๔๓.๕ - ๑๑๘ ๒๕.๕ 



~ ๙ ~ 
 

สรุปขอมูลพื้นฐาน :  

 ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

จํานวนอาจารยประจําทัง้สิ้น  ๑๔๓.๕ คน 

 - ปฏิบัติงานจริง  ๑๔๓.๕ คน 

 - ลาศึกษาตอ    - คน 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย ๑๒๘.๕ คน 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๙ คน 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ๖ คน 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย - คน 

 

 ในจํานวนเดียวกันนี้ มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ ท้ังสิ้น จํานวน ๑๕ คน ดังนี ้

คณะวชิา ผูชวย

ศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

นิติศาสตร - - - - 

บริหารธุรกิจ - - - - 

พยาบาลศาสตร ๕ - - ๕ 

วิศวกรรมศาสตร - ๑ - ๑ 

ศึกษาศาสตร - - - - 

บัณฑติวิทยาลัย ๔ ๕ - ๙ 

รวม ๙ ๖ - ๑๕ 

 

  



~ ๑๐ ~ 
 

ขอมูลแสดงพื้นท่ี และอาคารสถานท่ีปจจุบัน 

มหาวิทยาลัยราชธาน ี ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๑ 

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  ๒๕๖๑ 

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 ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานี มีจํานวนหลักสูตรทั้งสิ้น ๑๑ หลักสูตร แบงเปน 

หลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๔ ~ 
 

 

 

 

ปริญญาตรี คะแนนเต็ม ๕ 

คณะนติิศาสตร  

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๓.๒๒ 

คณะบริหารธุรกิจ  

- หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ๓.๔๗ 

- หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ๓.๒๘ 

- หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ๓.๔๖ 

คณะพยาบาลศาสตร  

- หลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาล (อุบลราชธานี) ๓.๕๔ 

- หลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาล (อุดรธานี) ๓.๓๓ 

คณะวิศวกรรมศาสตร  

- หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ๓.๔๒ 

คณะศึกษาศาสตร  

- หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๓.๒๕ 

บัณฑิตศึกษา คะแนนเต็ม ๕ 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ๓.๓๐ 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ๓.๓๕ 

- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๓.๒๐ 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกหลักสูตร ๓.๓๖ 

 

จากขอมูลขางตนพบวา มหาวิทยาลัยราชธานี มีผลการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมไดคะแนน

เฉลี่ย ๓.๓๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ แบงเปนระดับปริญญาตรี ๘ หลักสูตร บัณฑิตศึกษา ๓ หลักสูตร         

ทุกหลักสูตรผานเกณฑการกํากับมาตรฐานและมีการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานของ 

สกอ. ทัง้ ๖ องคประกอบครบถวนตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 

เอกสารหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข ๑.๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 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 ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานี มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

รวมทั้งสิ้น ๑๔๓.๕ คน มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน ๒๕.๕ คน คิดเปนรอยละ 

๑๗.๗๗ จากเกณฑการประเมินกําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ เทากับ รอยละ ๔๐ ขึ้นไป เมื่อนําผลการ

ดําเนินงานมาเทียบเกณฑ มีคาคะแนนที่ได เทากับ ๒.๓๖ (เอกสาร ๑.๒.๑) 

 

เอกสารหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ สรุปขอมูลอาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 



~ ๑๖ ~ 
 

 

สูตรการคํานวณ :  

1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

= 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X ๑๐๐ = 
๒๙.๕ 

X ๑๐๐ = ๑๘.๑๕% 
จํานวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด(รวมลาศึกษาตอ) ๑๘๒.๕ 

 

๒. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

= 
รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X ๕ = 
๑๘.๑๕ 

X ๕ = ๒.๒๗ รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม ๕ 
๔๐ 

สรุปขอมูลพื้นฐาน :  

ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปการศึกษา ๒๕๕๙ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด ๑๖๒.๕ คน ๑๕๙ คน ๑๔๓.๕ คน 

              - ปฏิบัติงานจริง ๑๖๑.๕ คน ๑๕๙ คน ๑๔๓.๕ คน 

              - ลาศึกษาตอ ๑ คน - คน - คน 

จํานวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก  ๒๙.๕ คน ๓๐ คน ๒๕.๕ คน 

 

ในจํานวนอาจารยประจําทัง้สิ้น ๑๔๓.๕ คน นั้น แบงเปนอาจารยระดับวุฒิการศึกษาตาง ๆ ดังนี ้

 คณะวชิา รวม ตรี โท เอก 

บัณฑติวิทยาลัย ๒๐ - ๒ ๑๘ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๕ - ๕ - 

คณะนิติศาสตร ๕ - ๕ - 

คณะบริหารธุรกิจ ๑๖ - ๑๖ - 

คณะพยาบาลศาสตร ๘๔.๕ - ๗๙ ๕.๕ 

คณะศึกษาศาสตร ๑๓ - ๑๑ ๒ 

รวมท้ังสิ้น ๑๔๓.๕ - ๑๑๘ ๒๕.๕ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย ผลการประเมินตนเอง 

รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๗.๗๗  ๒.๒๒ 



~ 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 ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานี มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

รวมทั้งสิ้น ๑๔๓.๕ คน มีอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ จํานวน ๑๕ คน จําแนกเปนอาจารยที่

ดํารงตําแหนงศาสตราจารย จํานวน ๐ คน อาจารยท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน ๖ คน 

และอาจารยท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๙ คน ดังนั้น รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ คิดเปนรอยละ ๑๐.๔๕ จากเกณฑการประเมินกําหนดใหคะแนนเต็ม ๕ เทากับ 

รอยละ ๖๐ ขึ้นไป เมื่อนําผลการดําเนินงานมาเทียบเกณฑ มีคาคะแนนที่ได เทากับ ๐.๘๗ 

เอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ สรุปขอมูลอาจารยประจํา มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 



~ 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 ๒๕๖๑ 

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมด ๑๔๓.๕  

       - ปฏิบัติงานจริง ๑๔๓.๕  

       - ลาศึกษาตอ    -  

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงอาจารย ๑๒๘.๕  

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ๙  

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย ๖  

จํานวนอาจารยประจําทัง้หมดที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย -  

 

คณะวิชา ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย รวม 

บัณฑติวิทยาลัย ๔ ๕ - ๙ 

วิศวกรรมศาสตร - ๑ - ๑ 

นิติศาสตร - - - - 

บริหารธุรกิจ - - - - 

พยาบาลศาสตร ๕ - - ๕ 

ศึกษาศาสตร - - - - 

รวม ๙ ๖ - ๑๕ 

  

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย ผลการประเมินตนเอง 

รอยละ ๑๐ รอยละ ๑๐.๔๕  ๐.๘๗ 



~ ๑๙ ~ 
 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี  

 

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 ไดจัดโครงการปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหม ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

เพื่อใหนักศึกษาทราบกฎระเบียบขอบังคับตางๆ รวมถึงขอมูลที่เอื้อตอการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัย เชน ขอมูลการใชระบบริการการศึกษาผานเครือขายอินเตอรเน็ต การกูยืมเงินเพื่อ

การศึกษา (เอกสาร ๑.๔.๑.๑) โดยมอบคูมือและหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี  

(เอกสาร ๑.๔.๑.๒)  ใหนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมจากการรับทราบขอมูลในการปฐมนิ เทศ 

นอกจากนี้ไดจัดกิจกรรมเขาคายปฏิบัติธรรมตามโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ของนักศึกษาและคณาจารย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติ

สมาธิและนําไปประยุกตใชในการเรียนและการดําเนินชีวิตประจําวัน ในวันที ่๒๓,๓๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ และวันท่ี ๑,๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ.หองประชุม มหาวิทยาลัยราชธานี เพ่ือใหนักศึกษา

เรียนรูการทําใจใหเปนสุข มีเมตตากรุณาตอตนเองและผูอื่น ฝกสติ บริหารจิตเพื่อสรางปญญา ซึ่ง

มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น จํานวน ๕๔๕ คนจํานวน ๔ รุน (เอกสาร ๑.๔.๑.๓)  มีการ

มอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษารับผิดชอบดูแลใหคําปรึกษาทางวิชาการ แนะแนวการใชชวีิตและ

การวางเปาหมายชีวิตที่จะไปสูเสนทางอาชีพของตนเองโดยทุกคณะมีคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ี

ปรึกษา (เอกสาร ๑.๔.๑.๔)  ซึ่งบทบาทอาจารยที่ปรึกษาทําหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเพื่อใหนักศึกษา

ไดเขาถึงระบบการบริการปรึกษา ในชองทางตางๆ เชน โทรศัพทและสื่อสังคมออนไลน (Facebook, 

Line) โดยมีระบบฐานขอมูลประวัตินักศึกษาในระบบ Vision Net ที่สามารถติดตอสื่อสารระหวาง

อาจารยกับนักศึกษา (เอกสาร ๑.๔.๑.๕)  

 



~ ๒๐ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 
๒. มีการใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็ม

เวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชธานี จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา ไดแก ขอมูลจากแหลง

งานตางๆท้ังภาครัฐและเอกชนที่มีการประชาสัมพันธเพื่อใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

เชน การเขาคายกิจกรรม การรวมกิจกรรมกับหนวยงานตางๆ   การรับสมัครทํางานนอกเวลา

เรียน จากแหลงงานแหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษาอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

โดยสํานักกิจการนักศึกษาแจงเวียนหนังสือไปยังคณะที่เกี่ยวของโดยตรง (๑.๔.๒.๑) และมี

ชองทางประชาสัมพันธและบริการขอมูลผานสื่อออนไลน เชน เว็บไซตมหาวิทยาลัย และ 

Facebook มหาวิทยาลัย (เอกสาร ๑.๔.๒.๒,๑.๔.๒.๓) 

 ๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

       มหาวิทยาลัยราชธานี มีการดําเนินโครงการปจฉิมนิเทศประจําปการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อ

เตรียมความพรอมในการทํางานหลังสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา  และมีกิจกรรมการดําเนินงาน

ในลักษณะของความรวมมือระหวางคณะกับสํานักกิจการนักศึกษา ที่ตอบสนองตอลักษณะของ

วิชาชีพของนักศึกษาในแตละคณะ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ (เอกสาร ๑.๔.๓.๑) 

 
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ ๑ -๓ทุกขอไมต่ํากวา 

๓.๕๑จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

มหาวิทยาลัยราชธานี ไดจัดทําแบบประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ ป

การศึกษา ๒๕๖๑ ครอบคลุมประเด็นตางๆ ตามเกณฑมาตรฐาน มีผลการประเมิน (เอกสาร 

๑.๔.๔.๑) ดังนี ้

๑) การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา คาเฉลี่ย ๔.๐๓ 

๒) การใหขอมูลของหนวยงานที่ใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลา

และนอกเวลาแกนักศึกษา คาเฉลี่ย ๔.๒๒ 

๓) การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา คาเฉลี่ย 

๔.๑๔ 

 โดยมีขอเสนอแนะ  (เอกสาร ๑.๔.๔.๑ ) ดังตอไปนี ้

    ๑. การใหบริการขอมูลขาวสารของแหลงงานทัง้เต็มเวลาและนอกเวลาควรเปนขอมูลใน 

ปจจุบัน 

    ๒. เสนอใหอาจารยแจงแหลงงานท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาในชั่วโมง 

การเรียนการสอนอีกครั้งโดยใหเนนย้ําเพ่ือเปนการกระตุนเตือนนักศึกษา เนื่องจากนักศึกษา 

ที่ไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมการเรียนการสอนบางครั้ง(อาจลืม)ทําใหพลาดโอกาสทํางาน 

จากแหลงงานที่นาสนใจ 



~ ๒๑ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

    ๓. ควรมีการปรับปรุงในดานโครงสรางพื้นฐานทางดานระบบเครือขาย โดยเฉพาะเครือขายไร

สายใหมีความรวดเร็ว และครอบคลุมทุกพ้ืนที่  

ขอเสนอดังกลาวนี้ ไดนําเสนอผลการประเมินดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา  (เอกสาร ๑.๔.๔.๒ ) 

 
๕. นําผลการประเมินจากขอ ๔มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสง

ใหผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 

ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพของการใหบริการ มหาวิทยาลัยไดนําผลการประเมิน

เสนอแกที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและหาแนวทางปรับปรุงการ

ใหบริการแกนักศึกษา (เอกสาร ๑.๔.๕.๑) โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอวาใหนําผลการประเมินดังกลาวไปปรับปรุงการใหบริการและการใหขอมูลแกนักศึกษา ในป

การศึกษา ๒๕๖๒ ดังตอไปนี ้

ขอเสนอแนะที่ ๑ ควรประชาสัมพันธขาวสารของแหลงงานตาง ๆ ที่เปนปจจุบันอยาง

สม่ําเสมอและใหนักศึกษาเขาถึงขอมูลใหมากข้ึน 

การปรับปรุงแกไข มหาวิทยาลัยไดมีการนําขอมูลแหลงงานมาประชาสัมพันธที่เปนปจจุบัน

ใน Website  ทัง้ Website ของมหาวิทยาลัย และ Website ของคณะ รวมถึงกําหนดใหผูดูแลระบบ

อัพเดตขาวสารอยางสม่ําเสมอ ๑.๔.๕.๒) 

ขอเสนอแนะที่ ๒ เสนอใหอาจารยแจงแหลงงานและการทํากิจกรรมรวมกับสถาบัน

ภายนอกที่สอดคลองกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษากําลังศึกษาในชั่วโมงการเรียนการสอน โดยใหเนนย้ํา

เพ่ือเปนการกระตุนเตือนนักศึกษา 

การปรับปรุงแกไข มหาวิทยาลัยไดแจงใหอาจารยที่เขาสอนในชั้นเรียนกระตุนเตือนนักศึกษา

และประชาสัมพันธการเขารวมทํากิจกรรมรวมกับหนวยงานและสถาบันอื่นที่นักศึกษาสนใจ ดังมี

นักศึกษาเขารวมกิจกรรมกับสถาบันอื่นๆนอกเวลาเรียน (เอกสาร ๑.๔.๕.๓) 

ขอเสนอแนะที่ ๓ ควรมีการปรับปรุงในดานโครงสรางพื้นฐานทางดานระบบเครือขาย 

โดยเฉพาะเครือขายไรสายใหมีความรวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

การปรับปรุงแกไข มหาวิทยาลัยไดเพิ่มจุดสงสัญญาณไรสายในมหาวิทยาลัย ทําใหการ

เขาถึงเครือขายมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (เอกสาร ๑.๔.๕.๔) 

 ๖. ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยไดจัดบริการขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนเพื่อประชาสัมพันธใหศิษยเกาไดทราบใน

รูปแบบของการประชาสัมพันธผานเว็บไซดของมหาวิทยาลัย (เอกสาร ๑.๔.๖.๑) เว็บไซดศิษยเกา 

(เอกสาร ๑.๔.๖.๒) รวมท้ัง Facebook เพ่ือใหขอมูลที่เปนประโยชนทางดานอาชีพ การทํางานหรือ

ดานการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นระหวางมหาวิทยาลัยกับศิษยเกา(เอกสาร ๑.๔.๖.๓) 

 



~ ๒๒ ~ 
 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๑.๔.๑.๑  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑.๔.๑.๒ คูมือและหลักสูตรการศกึษา มหาวิทยาลัยราชธานี 

๑.๔.๑.๓ ภาพกิจกรรมการเขาคายปฏิบัติธรรม  

๑.๔.๑.๔ คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา 

๑.๔.๑.๕ ระบบฐานขอมูลประวัตินักศึกษาในระบบ Vision Net 

๑.๔.๒.๑ ตัวอยางหนังสือแจงเวียน 

๑.๔.๒.๒ เว็บไซตมหาวิทยาลัย 

๑.๔.๒.๓ Facebook มหาวิทยาลัย 

๑.๔.๓.๑ โครงการปจฉิมนิเทศ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑.๔.๔.๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ 

๑.๔.๔.๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ ๓๐ ส.ค ๖๒ 

๑.๔.๕.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ ๒๕ เม.ย ๖๒ 

๑.๔.๕.๒ Print Screen Website คณะและมหาวิทยาลัย เรื่องแหลงงาน 

๑.๔.๕.๓ ภาพถายกิจกรรมการเขารวมกับสถาบันตางๆ 

๑.๔.๕.๔ ภาพถายการติดตั้งเครือขายไรสายเพิ่มเติม 

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 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ที่เปด

โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวม โดยการใหคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี 

(เอกสารหมายเลข ๑.๕.๑.๑) เขารวมในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานดานกิจการ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑(เอกสารหมายเลข ๑.๕.๑.๒) เพื่อรวมจัดทํา

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๑.๓) และ

นําเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที ่๕/๒๕๖๑  (เอกสารหมายเลข 

๑.๕.๑.๔)   

 

๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 

-กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน  

-กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ  

-กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม  

-กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม  

-กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๑(เอกสาร

หมายเลข ๑.๕.๒.๑) อันมีประเภทของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบถวนทั้ง ๕ ประเภท (เอกสาร

หมายเลข ๑.๕.๒.๒) ตามท่ีเกณฑการประกันคุณภาพในระดับสถาบันของ สกอ.กําหนด จํานวน 

๑๑ โครงการ และจาก ๑๑โครงการ จะมีบางโครงการที่อยูในกิจกรรมพัฒนานักศึกษามากกวา ๑ 

ประเภท  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

(๑) กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพงึประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน 

๑.๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

๑.๒ โครงการพิธีไหวครู  

๑.๓  โครงการใหความรูเกี่ยวกับการสื่อสารในยุค IT  

๑.๔ โครงการ ทักษะการใชภาษาไทย 

๑.๕ โครงการเกมลาสมบัต ิ“Scavenger Hunt”  

๑.๖ โครงการปจฉิมนิเทศ  

๑.๗ โครงการผลิตภัณฑไทยประหยัดไดในครวัเรือน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

๑.๘ การพัฒนาศักยภาพผูนําคนรุนใหมดวยการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม 



~ ๒๔ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

(๒) กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

๒.๑ โครงการ “การสงเสริมสุขภาพและพลานามัย”  

 (๓) กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม 

๓.๑ โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม  

 (๔) กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

          ๔.๑ โครงการพิธีไหวครู   

(๕) กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๕.๑ โครงการพิธีไหวครู  

 ๕.๒ โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น(ฮตีบุญกฐิน) 

ทัง้นี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการครบถวนทุกกิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๒.๓ – ๑.๕.๒.๑๓) 

 ๓. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัย ไดจัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ผาน 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยสอดแทรกการบรรยายเรื่องบทบาทของ 

นักศึกษากับการประกันคุณภาพ(เอกสารหมายเลข ๑.๕.๓.๑) ในชวงของการปฐมนิเทศนักศึกษา 

ใหม (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๓.๒)   และนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติในการเขียนโครงการโดยใช   

PDCA  ในโครงการ “การสงเสริมสุขภาพและพลานามัย”(เอกสารหมายเลข ๑.๕.๓.๓)  รายวิชา  

๔๔๑๔๐๓ สัมมนาการบัญชี (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๓.๔)  รายวิชา ๔๒๑๔๐๒ หัวขอพิเศษทาง 

คอมพิวเตอร (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๓.๕)  โครงการสงเสริมสุขภาพจิต  ในรายวิชา ๘๒๒๓๒๘  

วิชาปฏิบัติสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช(เอกสารหมายเลข ๑.๕.๓.๖)   รายวิชา ๑๑๔๔๐๓  

หัวขอพิเศษดานวิศวกรรมไฟฟา (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๓.๗)   และรายงานการจัด 

สภาพแวดลอมและการจัดมุมประสบการณการเรียนรู ภายในและนอกหองเรียนอนุบาลของศูนย 

พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา  บานขัวไมแกน  ในรายวิชา ๓๑๒๓๓๘ การ 

ออกแบบหองเรียนเสมือนจริง (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๓.๘)   

 
๔. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม

และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําป ๒๕๖๑ มีโครงการพัฒนานักศึกษา จํานวน ๑๑ โครงการ และไดมีการประเมิน

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกโครงการ และมีการนําขอเสนอแนะจากผลการประเมิน จํานวน 

๑๑ โครงการ(เอกสารหมายเลข ๑.๕.๔.๑- ๑.๕.๔.๑๑) และนําเสนอทีป่ระชุมกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที ่ ๔/๒๕๖๒  (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๔.๑๒)   เพ่ือปรับปรุงการ

ดําเนินงานดังนี้ 



~ ๒๕ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

     ๑)โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  

 จากผลการประเมินพบวา นักศึกษามีขอเสนอแนะใหวิทยากรพูดคุยเรื่อง 

คลายเครียด และควรเพ่ิมกิจกรรมนันทนาการใหมากกวานี้ เพ่ือผอนคลายความเครียดระหวาง

ฟงการแนะแนว  มหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะดังกลาวมาใชในการปรับปรุงโครงการที่มี

ลักษณะคลายกันในปการศึกษา ๒๕๖๑  คือโครงการพัฒนาศักยภาพผูนําคนรุนใหมดวยการ

สื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยการเพิ่มกิจกรรมท่ีหลากหลายนอกเหนือจากการใหความรู

เกี่ยวกับทฤษฎี  วิทยากรมีการสอดแทรกเรื่องคลายเครียด ดวยการพูดคุยในชวงการเตรียมความ

พรอมในการจัดแถว การจัดกลุมที่มีการเคลื่อนไหว และใชลานเอนกประสงคของอาคารคณะ

พยาบาลศาสตร เปนสถานท่ีในการทํากิจกรรมท่ีไมใชในหองเรียน เชน การเขากลุมรวมกันกําหนด

วิสัยทัศนของกลุม และอื่นๆ เพื่อใหแกนนํานักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมมีความผอนคลายมากยิ่งขึ้น  

พรอมกันนี้มหาวิทยาลัยจะนําผลประเมินไปปรับโครงการปฐมนิเทศในปการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ิม

กิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือจากการใหความรูเกี่ยวกับทฤษฎี  วิทยากรจะมกีารสอดแทรก

เรื่องคลายเครียด โดยการพูดคุยในชวงการบรรยาย และมีกิจกรรมนันทนาการเชน การยืดเหยียด

รางกายประกอบเพลง เปนตน   

     ๒) โครงการพิธีไหวคร ู 

จากผลการประเมินพบวา นักศึกษามีขอเสนอแนะใหจัดและมีกิจกรรมแบบนี้ทุกป ใหจัดกิจกรรม

ดีๆแบบนี้ตอไปอีกเรือ่ยๆ  สถานท่ีดี ระยะเวลาดี  แตโสตทัศนูปกรณไมพรอมใชงาน  ดงันั้น   

มหาวิทยาลัย จึงจะนําผลประเมนินี้ไปปรับโครงการในปการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือใหนักศึกษาที่เขา

รวมโครงการมีพงึพอใจที่ไดเขารวมโครงการมากข้ึน  

     ๓) โครงการใหความรูเกี่ยวกับการสื่อสารในยุค IT  

จากผลการประเมินพบวา นักศึกษามีขอเสนอแนะวานอกเหนือจากความรูเกี่ยว กับ 

พรบ.คอมพิวเตอร  อยากใหมหาวิทยาลัยเพิ่มเรื่องการนําเสนองานโดยใชโปรแกรมทาง

คอมพิวเตอรใหเปนที่นาสนใจ เนื่องจากนักศึกษาตองมีการนําเสนองานในบางรายวิชาที่ใหคนควา 

หรือใหทํากรณีศึกษา  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะมีการปรับโครงการใหความรูเกี่ยวกับการสื่อสารใน

ยุค IT  เปนโครงการพัฒนาทักษะและความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(การสรางงาน

นําเสนอใหนาสนใจ) เพ่ือที่นักศึกษาจะไดนําไปใชประกอบการเรียนและการนําเสนองานไดดียิ่งขึ้น 

ในปการศึกษา ๒๕๖๒ 

      ๔) โครงการ ทักษะการใชภาษาไทย  จากผลการประเมินพบวา นักศึกษามีขอเสนอแนะให

เนนการเขยีนภาษาไทยและการพูด/อานภาษาไทยใหถูกตอง โดยเฉพาะตัวควบกล้ํา เชน 

“ความเครียด” นักศึกษาบางคนจะพูด/อานเปน “ความเคียด” และ“ปรับปรุง”จะพูด/อานเปน “ปบ

ปุง” เปนตน และ อกีหนึ่งประเด็นคือ ตองการรูปแบบการพิมพรายงาน เชน การกั้นหนา-หลัง  

หัวขอสําคัญ เปนตน  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะนําผลประเมนินี้ไปปรับโครงการในปการศึกษา 

๒๕๖๒ เพ่ือใหนักศึกษาที่เขารวมโครงการมีพึงพอใจในการเขารวมโครงการมากขึ้น  



~ ๒๖ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

     ๕) โครงการเกมลาสมบัติ “Scavenger Hunt”  

    จากผลการประเมินพบวา  นักศึกษามีขอเสนอแนะวาไดความรูและเขาใจคําศัพท 

จาก Scavenger Hunt มากขึ้นในการเขารวมกิจกรรมของโครงการ  แตควรจัดกิจกรรมลักษณะ

คลายๆแบบนี้หรือรูปแบบอื่นเพื่อเพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษใหไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากได

ความรูและความสนุกนอกหองเรียนดวย   ดังนั้น มหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวาโครงการนี้เปน

โครงการในรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งสามารถชวยใหนักศึกษาไดทักษะเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษ

ไดดียิ่งขึ้น  และเปนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค นักศึกษาท่ีเขารวมโครงการตางพึงพอใจที่ไดเขา

รวมโครงการและเห็นวาเปนโครงการที่ดี มีประโยชน  มหาวิทยาลัย จึงเห็นควรใหจัดกิจกรรมนี้

โดยมีการปรับปรุงการจัดโครงการเกมลาสมบัติ “Scavenger Hunt” เปนโครงการอื่นๆ เชน  

Laugh Factory , Halloween Party, Cookie Carnival, และ A Star is Born เปนตน 

      ๖) โครงการปจฉิมนิเทศ 

                 จากผลการประเมินพบวา เปนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค นักศึกษาที่เขารวม

โครงการตางพึงพอใจที่ไดเขารวมโครงการ แคมีประเด็นขอเสนอแนะตอการจัดโครงการ คือ   ได

ความรูและเขาใจเนื้อหาในกิจกรรมของโครงการดีที่มีประโยชน และทําใหนักศึกษาไดรับความ

อบอุนจากกิจกรรมการบายศรีสูขวัญของคณาจารยกอนจบการศึกษามาก  มหาวิทยาลัยจึง เห็น

ควรใหจัดกิจกรรมนี้ตอไป  

     ๗) โครงการการสงเสริมสุขภาพและพลานามัย 

จากผลการประเมินพบวา เปนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค นักศึกษาที่เขารวม 

โครงการตางพึงพอใจที่ไดเขารวมโครงการและเห็นวาเปนโครงการที่ดี  แตมีประเด็นขอเสนอแนะ

ตอการจัดโครงการ คือ เปนกิจกรรมท่ีดีมากๆ เปนการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดี ชอบมากทํา

ใหสุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น มคีวามสนุกสนาน เปนการแสดงความสามัคคีและชวยสงเสริมใหมี

สุขภาพที่ดี  สถานทีเหมาะสมกับงาน แตควรมีอุปกรณใหพรอมกวานี้ กิจกรรมดี สรางสรรค 

อยากใหคณาจารยรวมกันฟอนรําเยอะๆ เห็นภาพวันงานแลวนารักมาก อาจารยและนักศึกษาควร

มีสวนรวมมากขึ้น เปนการเสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีม ความคดิสรางสรรค การแกปญหา 

การยอมรับความเห็นตาง อยากใหมีกิจกรรมแบบนี้ในทุกๆป  แตขอใหประชาสัมพันธลวงหนา 

โสตทัศนูปกรณไมพรอมใชงาน   มหาวิทยาลัยจึงเห็นวาเปนโครงการดานกิจกรรมกีฬาหรือ

สงเสริมสุขภาพท่ีจะตองนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง ในปการศึกษา ๒๕๖๒ ตอไป 

     ๘) โครงการจิตอาสา พัฒนาสังคม 

               จากผลการประเมินพบวา  นักศึกษามีขอเสนอแนะวาการบริจาคโลหิต เปนสิ่งที่

สําคัญ ในการชวยเหลือผูปวยตามโครงการของสภากาชาดไทย แตควรจะเนนการบริจาคโลหิต

ภายในมหาวิทยาลัยโดยการประสานงานกับสภากาชาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีเปนหลัก แทนการ

ออกไปรวมบริจาคกับสถาบันภายนอก สวนการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ที่มีการ

เดินรนรงคภายในมหาวิทยาลัย เปนกิจกรรมที่ดีแลวในการใหนักศึกษาไดรูคิดในการปองกันตนเอง 



~ ๒๗ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

ไมกอใหเกิดปญหากับสังคม มหาวิทยาลัยจะมีการนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงโครงการโดย

มหาวิทยาลัยจะประสานงานกับสภากาชาดไทยจังหวัดอุบลราชธาน ี ในการกําหนดวันรับบริจาค

โลหิตที่มหาวิทยาลัยราชธานีในปการศึกษาตอไป เพราะเปนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค  

นักศึกษาที่เขารวมโครงการตางพึงพอใจที่ไดเขารวมโครงการและเห็นวาเปนโครงการดาน

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรใหจัดโครงการนี้ตอไป  

     ๙) โครงการผลิตภัณฑไทยประหยัดไดในครัวเรือน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากผลการประเมินพบวา นักศึกษามีขอเสนอแนะวา  ไดความรูและเขาใจเนื้อหาในการเขารวม

กิจกรรมของโครงการด ีควรจัดกิจกรรมแบบนี้อีก เนื่องจากไดความรูและไดรับความสนุกดวย  

มหาวิทยาลัยจะนําขอเสนอแนะนี้ไปจัดกิจกรรม โดยการเปลี่ยนโครงการเปนลักษณะของกิจกรรม

ในรูปแบบของชมรม เชน ชมรมทําอาหารและขนมไทย เปนตน ในปการศึกษาตอไป 

    ๑๐)โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําคนรุนใหมดวยการสื่อสารเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคม 

       จากผลการประเมินพบวา นักศึกษามีขอเสนอแนะใหมีกิจกรรมสานสัมพันธมากกวานี้  

โครงการนี้จึงเปนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค นักศึกษาที่เขารวมโครงการตางพึงพอใจที่ได เขา

รวมโครงการ  และเปนโครงการที่เสริมอัตตลักษณของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะนํา

ขอเสนอแนะไปปรับปรุงในการจัดกิจกรรมในปตอไป และจะมีการปรับโครงการการพัฒนา

ศักยภาพผูนําคนรุนใหมดวยการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งเปนโครงการที่ใชกับเฉพาะ

แกนนํานักศึกษา  เปนโครงการ “พัฒนาภาวะความเปนผูนํา 360 องศาดวยตัวเอง (Developing 

the 360 Degree Leader)” เพ่ือที่นักศึกษาที่ไมใชแกนนํา จะสามารถนําไปใชในการพัฒนาความ

เปนผูนําของตัวเองไดดียิ่งขึ้นในปตอไป 

  ๑๑)โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น(ฮีตบุญกฐิน) 

จากผลการประเมินพบวา นักศึกษามีขอเสนอแนะใหเพิ่มการประชาสัมพันธในการ 

ทําบุญกฐินรวมกับมหาวิทยาลัยใหทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และควรประสานงานกับวัดในเรื่องกําหนดการ

ทอดกฐินใหชัดเจนเพื่อที่นักศึกษาจะไดเดินทางไปถึงวัดไดตรงเวลา  ดังนั้นโครงการนี้จึงเปน

โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค นักศึกษาที่เขารวมโครงการตางพึงพอใจที่ไดเขารวมโครงการ  และ

เปนโครงการที่เปนกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในทองถิ่น  จึงเห็นควรใหจัดกิจกรรมใน

ลักษณะนี้ และเพิ่มความหลากหลายของกิจกรรมหรือโครงการใหมากข้ึนในปตอไป 

 ๕. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจําป ๒๕๖๑(เอกสารหมายเลข ๑.๕.๕.๑) โดยมีโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา จํานวน 

๑๑ โครงการ และไดมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคทุกโครงการ   โดยพบวา การ

ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคของแผน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมด 

วัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มีดังนี ้



~ ๒๘ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

๑. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาตามเกณฑประกันคุณภาพระดับสถาบันของ สกอ. 

๒. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเขรวมโครงการหรอืจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

๓. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ตอการจดักิจกรรม 

วัตถุประสงคขอที๑่. เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามเกณฑประกันคุณภาพระดับสถาบันของ 

สกอ.ตัวชี้วัดความสําเร็จ คือมีกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาครอบคลุมท้ัง ๕ ประเภท 

สามารถสรุปไดดังนี ้

(๑) ดานการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน ในปการศึกษา  

๒๕๖๑ ไดแก โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  โครงการพิธีไหวครู    โครงการใหความรูเกี่ยวกับการ

สื่อสารในยุค IT  โครงการ ทักษะการใชภาษาไทย โครงการเกมลาสมบัติ “Scavenger Hunt”   โครงการ

ปจฉิมนิเทศ  โครงการผลิตภัณฑไทยประหยัดไดในครัวเรือน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และ

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําคนรุนใหมดวยการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม  

 (๒) ดานกิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ ไดแก  โครงการ “การสงเสริมสุขภาพ 

และพลานามัย”  

          (๓) ดานกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม ไดแก  โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม  

         (๔) ดานกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก  โครงการพิธีไหวครู  

 (๕) ดานกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก  โครงการพิธีไหวครู    โครงการสืบ 

สานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น(ฮีตบุญกฐิน) 

วัตถุประสงคขอที่ ๒. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมโครงการหรอืจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คือมีจํานวนนักศึกษาที่เขารวมแตละโครงการไมนอยกวารอยละ ๘๐  

สามารถสรุปแตละโครงการไดดังนี ้

(๑) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม ๑๑๕  คน   

          นักศึกษาเขารวม ๑๐๒ คน คิดเปน ๘๘.๗๐ % 

(๒)  โครงการพิธีไหวครู กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม ๘๓๐ คน  นักศึกษาเขา 

รวม ๗๔๕ คน คิดเปน ๘๙.๖๕ % 

(๓)  โครงการใหความรูเกี่ยวกับการสื่อสารในยุค IT กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม ๑๗๐ 

คน  นักศึกษาเขารวม ๑๕๖ คน คิดเปน ๙๑.๗๖ % 

(๔) โครงการ ทักษะการใชภาษาไทย  กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม ๒๐๐ คน   

              นักศึกษาเขารวม ๑๙๐ คน คิดเปน ๙๕.๐๐ % 

(๕)  โครงการเกมสลาสมบัติ “Scavenger Hunt”   กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม ๑๕๐ 

คน  นักศึกษาเขารวม ๑๓๕ คน คิดเปน ๙๐.๐๐ % 

(๖)  โครงการปจฉิมนิเทศ  กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม ๒๘๕ คน  นักศึกษาเขารวม 

๒๗๓ คน คิดเปน ๙๕.๗๕% 

(๗) โครงการสงเสริมสุขภาพและพลานามัย  กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม  

๒๕๐ คน  นักศึกษาเขารวม ๒๓๗ คน  คิดเปน ๙๔.๘๐ % 

(๘) โครงการจิตอาสา พัฒนาสังคม  กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม ๕๘๖ คน                     



~ ๒๙ ~ 
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นักศึกษาเขารวม  ๖๐๐ คน คิดเปน ๙๗.๖๗%  

(๙) โครงการการพัฒนาศักยภาพผูนําคนรุนใหมดวยการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง                     

สังคม  กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม ๔๐ คน  นักศึกษาเขารวม ๓๙ คน คิดเปน 

๙๗.๕๐%  

         (๑๐)โครงการผลิตภัณฑไทยประหยัดไดในครัวเรือน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

              กลุมเปาหมายในการเขารวมกิจกรรม ๕๐ คน  นักศึกษาเขารวม ๕๐คน  

        (๑๑)โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น(ฮีตบุญกฐิน)กลุมเปาหมายในการเขารวม   

             กิจกรรม ๑๐๐ คน  นักศึกษาเขารวม ๑๐๐ คน คิดเปน ๑๐๐%  

วัตถุประสงคขอที๓่. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรม 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ คือนักศึกษามีความพึงพอใจที่คาเฉลี่ยมากกวาระดับ ๓.๕๑  และผลการ

ประเมินโดยนักศึกษา   สรุปไดตามโครงการตางๆดังนี ้

         (๑) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม มคีวามพึงพอใจ ที่คาเฉลี่ย ๔.๓๘ 

         (๒) โครงการพิธีไหวครู มคีวามพึงพอใจ ที่คาเฉลี่ย ๔.๔๘ 

(๓) โครงการใหความรูเกี่ยวกับการสื่อสารในยุค IT  มีความพงึพอใจ  ที่คาเฉลี่ย ๔.๕๖ 

         (๔) โครงการ ทักษะการใชภาษาไทย มีความพึงพอใจ ที่คาเฉลี่ย  ๔.๔๘ 

(๕) โครงการเกมสลาสมบัติ “Scavenger Hunt”   มีความพงึพอใจ ที่คาเฉลี่ย ๔.๔๗ 

(๖) โครงการปจฉิมนิเทศ  มีความพงึพอใจ ที่คาเฉลี่ย  ๔.๔๖   

(๗)  โครงการสงเสริมสุขภาพและพลานามัย  มีความพึงพอใจ ที่คาเฉลี่ย ๔.๔๒ 

(๘) โครงการจิตอาสา พัฒนาสังคม มีความพึงใจ ที่คาเฉลี่ย ๔.๗๒ 

         (๙) โครงการการพัฒนาศักยภาพผูนําคนรุนใหมดวยการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง                     

              สังคม มีความพึงพอใจ ที่คาเฉลี่ย ๔.๕๓ 

         (๑๐)โครงการผลิตภัณฑไทยประหยัดไดในครัวเรือน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ   

พอเพียง    ความพึงพอใจ ที่คาเฉลี่ย ๔.๖๓    

          (๑๑)โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น (ฮีตบุญกฐิน) ความพึงพอใจ ที่คาเฉลี่ย ๔.๔๕   

            มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอผลการประเมินดังกลาวเขาไปใชในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารครั้งที่ ๔/๒๕๖๒   เพ่ือใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา (เอกสารหมายเลข 

๑.๕.๕.๒)    

 ๖. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และประเมิน

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามาใชในการปรับปรุงแผน

และปรับปรุงกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาผานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ

ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๖.๑)  เพื่อนําไปทําแผนพัฒนานักศึกษา ป

การศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๑.๕.๖.๒)  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

(๑) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  



~ ๓๐ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

ขอเสนอแนะ อยากใหวิทยากรพูดคุยเรื่องคลายเครียดบางจะทําใหนักศึกษาไมหลับ  

และควรเพ่ิมกิจกรรมนันทนาการใหมากกวานี้ เพ่ือผอนคลายความเครียดระหวางฟงการแนะแนว    

แนวทางการปรับปรุง  เพ่ิมกิจกรรมที่หลากหลายนอกเหนือจากการใหความรู 

เกี่ยวกับทฤษฎี  วิทยากรจะมีการสอดแทรกเรื่องคลายเครียด โดยการพูดคุยในชวงการบรรยาย 

และมีกิจกรรมนันทนาการเชน การยืดเหยียดรางกายประกอบเพลง เปนตน 

(๒) โครงการพิธีไหวครู  

ขอเสนอแนะ อยากใหจัดและมีกิจกรรมแบบนี้ทุกป อยากใหจัดกิจกรรมดีๆแบบนี ้

ตอไปอีกเรือ่ยๆ  สถานที่ดี ระยะเวลาด ี แตโสตทัศนูปกรณยังไมพรอมใชงานเทาที่ควร 

แนวทางการปรับปรุง   สงเสริมใหนักศกึษาทุกคนรองเพลง  มีการซอมรองเพลง 

เกี่ยวกับพิธีไหวครู  มีการกํากับเรื่องลําดับการทํากิจกรรมตามกําหนดการ และปรับปรุงเรื่อง

โสตทัศนูปกรณใหพรอมใชงานใหดียิ่งขึ้น 

(๓) โครงการใหความรูเกี่ยวกับการสื่อสารในยุค IT   

ขอเสนอแนะ  อยากใหมหาวิทยาลัยเพ่ิมเรื่องการนําเสนองานโดยใชโปรแกรมทาง 

คอมพิวเตอรใหเปนที่นาสนใจ เนื่องจากนักศึกษาตองมีการนําเสนองานในบางรายวิชาที่ใหคนควา 

หรือใหทํากรณีศึกษา เปนตน  

แนวทางการปรับปรุง  มหาวิทยาลัยจะมีการปรับโครงการใหความรูเกี่ยวกับการ 

สื่อสารในยุค IT  เปนโครงการพัฒนาทักษะและความรูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ(การสราง

งานนําเสนอใหนาสนใจ) เพ่ือที่นักศึกษาจะไดนําไปใชประกอบการเรียนและการนําเสนองานไดดี

ยิ่งขึ้นในปตอไป 

(๔) โครงการ ทักษะการใชภาษาไทย 

ขอเสนอแนะ  ควรเนนการเขยีนภาษาไทยและการพูด/อานภาษาไทยใหถูกตอง โดย 

เฉพาะตัวควบกล้ํา เชน “ความเครียด” เพราะนักศึกษาบางคนจะพูด/อานเปน “ควมเคียด”  และ 

“ปรับปรุง” จะพูด/อานเปน “ปบปุง” เปนตน และ อีกหนึ่งประเด็นคือ ตองการรูปแบบการพิมพ

รายงาน เชน การกั้นหนา-หลัง  หัวขอสําคัญ เปนตน   

แนวทางการปรับปรุง  มีการเพ่ิมกิจกรรมเกี่ยวกับการเขียนภาษาไทยและการพูด 

หรือการอานภาษาไทยใหถูกตอง เชน การกลาวสุนทรพจน การโตวาที เปนตน และจะมีการเสริม

รูปแบบการพิมพรายงานเพ่ือใหนักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ้นในครั้งตอไป 

(๕) โครงการเกมลาสมบัติ “Scavenger Hunt”  

    ขอเสนอแนะ ไดความรูและเขาใจคําศัพท  จาก Scavenger Hunt มากขึ้นในการเขา 

กิจกรรมของโครงการ  และควรจัดกิจกรรมลกัษณะคลายๆแบบนี้หรือรูปแบบอื่นเพ่ือเพิ่มทักษะ

เกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษใหไดดียิ่งขึ้น เนื่องจากไดความรูและความสนุกนอกหองเรียนดวย    

    แนวทางการปรับปรุง  มหาวิทยาลัย ควรจัดกิจกรรมนี้โดยมีการปรับการจัดใน 



~ ๓๑ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

โครงการอืน่ๆ  เชน โครงการ Laugh Factory, Halloween Party, Cookie Carnival, และA Star is 

Born เปนตน 

          (๖)โครงการปจฉิมนิเทศ 

     ขอเสนอแนะ  ไดความรูและเขาใจเนื้อหาในกิจกรรมของโครงการด ีและทําให 

นักศึกษาไดรับความอบอุนจากกิจกรรมการบายศรีสูขวัญของคณาจารยกอนจบการศึกษามาก       

พรอมทั้งไดมีโอกาสขอขมาอาจารยในกิจกรรมวันปจฉิมนิเทศ แตควรมีการจัดกิจกรรม     

ความสัมพันธใหมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 

     แนวทางการปรับปรุง   ควรมีมีการจัดกิจกรรมความสัมพันธใหมีความหลากหลาย 

 เพ่ิมมากขึ้น  เชน การใหนักศึกษาเปดใจเกี่ยวกับความรูสึกในการเขามาเรียนในมหาวิทยาลัย

จนถึงวันปจฉิมนิเทศเพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีระหวางนักศึกษาที่จะจบการศึกษากับมหาวิทยาลัย 

ในครั้งตอๆไป 

           (๗) โครงการสงเสริมสุขภาพและพลานามัย 

ขอเสนอแนะ   เปนกิจกรรมท่ีดีมากๆ เปนการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพที่ดี ชอบ 

มากทําใหสุขภาพรางกายแข็งแรงขึ้น มีความสนุกสนาน เปนการแสดงความสามัคคีและชวย

สงเสริมใหมีสุขภาพที่ดี  สถานที่เหมาะสมกับงาน กิจกรรมด ีสรางสรรค อยากใหคณาอาจารย

รวมกิจกรรมในงานมากขึ้น เพราะ เห็นภาพวันงานแลวนารักมาก  เปนการเสริมสรางทักษะการ

ทํางานเปนทีม ความคิดสรางสรรค การแกปญหา การยอมรับความเห็นตาง อยากใหมีกิจกรรม

แบบนี้ในทุกๆป  แตขอใหประชาสัมพันธลวงหนานานๆ  โสตทัศนูปกรณยังไมพรอมใชงาน   

มหาวิทยาลัยเห็นวาเปนโครงการดานกิจกรรมกีฬาหรือสงเสริมสุขภาพท่ีจะตองนําขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงในการจัดกิจกรรมนี้ ในปการศึกษา ๒๕๖๒ ตอไป 

แนวทางการปรับปรุง  มหาวิทยาลัยจะมีการทํากิจกรรมท่ีหลากหลายขึ้น  และให 

คณาจารยมีสวนรวมกับนักศึกษามากข้ึน  เพ่ิมการประชาสัมพันธผานสโมสรนักศึกษาใหท่ัวถึงทุก

คณะมากขึ้น  และอาจจะปรับโครงการสงเสริมสุขภาพและพลานามัย เปนโครงการราชธานีเกม 

ในปการศึกษาตอไป 

           (๘)โครงการจิตอาสา พัฒนาสังคม  

ขอเสนอแนะ  ควรจะเนนการบริจาคโลหิตภายในมหาวิทยาลัยโดยการประสานงาน 

กับสภากาชาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีเปนหลัก แทนการออกไปรวมบริจาคกับสถาบันภายนอก  

สวนการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ที่มีการเดินรนรงคภายในมหาวิทยาลัย เปน

กิจกรรมที่ดีแลวในการใหนักศึกษาไดรูคิดในการปองกันตนเอง ไมกอใหเกิดปญหากับสังคม 

แนวทางการปรับปรุง   มหาวิทยาลัยจะมีการประสานงานกับสภากาชาดไทยจังหวัด 

อุบลราชธาน ีในการกําหนดวันรับบริจาคโลหิตที่มหาวิทยาลัยราชธานีในปการศึกษาตอไป 

          (๙) โครงการการพัฒนาศักยภาพผูนําคนรุนใหมดวยการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง                     

สังคม  



~ ๓๒ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

   ขอเสนอแนะ  เปนการเสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีม ความคิดสรางสรรค การ 

แกปญหา การยอมรับความเห็นตาง  แตอยากใหมีกิจกรรมสานสัมพันธมากกวานี ้

             แนวทางการปรับปรุง    มหาวิทยาลัยจะมีการปรับโครงการการพัฒนาศักยภาพผูนํา

คนรุนใหมดวยการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมซึ่งเปนโครงการที่ใชกับแกนนํานักศึกษา  เปน

โครงการ “พัฒนาภาวะความเปนผูนํา 360 องศาดวยตัวเอง(Developing the 360 Degree 

Leader)” เพ่ือที่นักศึกษาที่ไมใชแกนนํา จะสามารถนําไปใชในการพัฒนาความเปนผูนําของตัวเอง

ไดดียิ่งขึ้นในปการศึกษาตอไป 

          (๑๐)โครงการผลิตภัณฑไทยประหยัดไดในครัวเรือน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    ขอเสนอแนะ  ไดความรูและเขาใจเนื้อหาในการเขารวมกิจกรรมของโครงการด ีควร 

จัดกิจกรรมแบบนี้อีก เนื่องจากไดความรูและไดรับความสนุกดวย  

    แนวทางการปรับปรุง  มหาวิทยาลัยเห็นควรเปลี่ยนโครงการผลิตภัณฑไทยประหยัด 

ไดในครวัเรือน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนลักษณะที่เปนรูปแบบของชมรม เชน ชมรม

ทํา อาหารและขนมไทย  ที่นักศึกษาสามารถนําไปทําเองไดซึ่งจะเปนการประหยัดคาใชจายใน

ครอบครัวไดอีกทางหนึ่ง เปนตน 

          (๑๑)โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น (ฮีตบุญกฐิน) 

    ขอเสนอแนะ    ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธในการทําบุญกฐินรวมกับมหาวิทยาลัยให    

ทั่วถึงมากยิ่งขึน้ และควรประสานงานกับวัดในเรื่องกําหนดการทอดกฐินใหชัดเจนเพื่อท่ี      

นักศึกษาจะไดเดินทางไปถึงวัดไดตรงเวลา 

แนวทางการปรับปรุง  เพ่ิมการประชาสัมพันธในการทําบุญกฐนิรวมกับมหาวิทยาลัย  

โดยจะใชสโมสรนักศึกษาเปนหลักดวยการประชาสัมพันธผานไลนกลุมและผานการประชุมยอย

เพ่ือขยายผลตอไปยังทุกคณะ   
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๑.๕.๑.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศกึษา มหาวิทยาลัยราชธานี  

๑.๕.๑.๒ รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานดานกิจการนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 

๑.๕.๑.๓ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  

๑.๕.๑.๔ รายงานการประชุม กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 

๑.๕.๒.๑ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา  

๑.๕.๒.๒ เอกสารแสดงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบงตาม ๕ ประเภท ตามเกณฑที่ 

กําหนด 

๑.๕.๒.๓ โครงการและสรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  



~ ๓๓ ~ 
 

 

๑.๕.๒.๔ โครงการและสรุปผลโครงการพิธีไหวคร ู 

๑.๕.๒.๕ โครงการและสรุปผลโครงการใหความรูเกี่ยวกับการสื่อสารในยุค IT  

๑.๕.๒.๖ โครงการและสรุปผลโครงการ ทักษะการใชภาษาไทย 

๑.๕.๒.๗ โครงการและสรุปผลโครงการเกมลาสมบัต ิ“Scavenger Hunt”    

๑.๕.๒.๘ โครงการและสรุปผลโครงการปจฉิมนิเทศ 

๑.๕.๒.๙ โครงการและสรุปผลโครงการสงเสริมสุขภาพและพลานามัย   

๑.๕.๒.๑๐ โครงการและสรุปผลโครงการจิตอาสา พัฒนาสังคม 

๑.๕.๒.๑๑ โครงการและสรุปผลโครงการ พัฒนาศักยภาพผูนําคนรุนใหมดวยการสื่อสารเพ่ือ

การเปลี่ยนแปลงสังคม 

๑.๕.๒.๑๒ โครงการและสรุปผลโครงการ ผลิตภัณฑไทยประหยัดไดในครวัเรือน ตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

๑.๕.๒.๑๓ โครงการและสรุปผลโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น(ฮตีบุญกฐิน)   

๑.๕.๓.๑ งานนําเสนอประกอบการบรรยายเรื่องบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ 

๑.๕.๓.๒ กําหนดการพธิีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

๑.๕.๓.๓ โครงการ “การสงเสริมสขุภาพและพลานามัย” 

๑.๕.๓.๔ มคอ.๓ วิชา ๔๔๑๔๐๓ สัมมนาการบัญชี  

๑.๕.๓.๕ มคอ.๓ วิชา ๔๒๑๔๐๒ หัวขอพิเศษทางคอมพิวเตอร  

๑.๕.๓.๖ โครงการสงเสริมสุขภาพจิต ในรายวิชา๘๒๒๓๒๘ ปฏิบัติสุขภาพจิตและการ 

พยาบาลจิตเวช 

๑.๕.๓.๗ มคอ.๓ วิชา ๑๑๔๔๐๓ หัวขอพิเศษดานวิศวกรรมไฟฟา  

๑.๕.๓.๘ รายงานการจัดสภาพแวดลอมและการจัดมุมประสบการณการเรียนรูภายในและ 

นอกหองเรียนอนุบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บานขัว 

ไมแกน ในรายวิชา ๓๑๒๓๓๘ การออกแบบหองเรียนเสมือนจริง  

๑.๕.๔.๑ โครงการและสรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

๑.๕.๔.๒ โครงการและสรุปผลโครงการพิธีไหวคร ู

๑.๕.๔.๓ โครงการและสรุปผลโครงการใหความรูเกี่ยวกับการสื่อสารในยุค IT 

๑.๕.๔.๔ โครงการและสรุปผลโครงการ ทักษะการใชภาษาไทย 

๑.๕.๔.๕ โครงการและสรุปผลโครงการเกมสลาสมบัติ “Scavenger Hunt”    

๑.๕.๔.๖ โครงการและสรุปผลโครงการปจฉิมนิเทศ 

๑.๕.๔.๗ โครงการและสรุปผลโครงการสงเสริมสุขภาพและพลานามัย   

๑.๕.๔.๘ โครงการและสรุปผลโครงการจิตอาสา พัฒนาสังคม 

๑.๕.๔.๙ โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําคนรุนใหมดวยการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม 

๑.๕.๔.๑๐ โครงการผลิตภัณฑไทยประหยัดไดในครัวเรอืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

๑.๕.๔.๑๑ โครงการและสรุปผลโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมทองถิ่น(ฮตีบุญกฐิน)   



~ ๓๔ ~ 
 

 

๑.๕.๕.๑ รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษาปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑.๕.๕.๒ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที ่๔/๒๕๖๒ 

๑.๕.๖.๑ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที ่๖/๒๕๖๒ 

๑.๕.๖.๒ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  :  

 

จุดเดน แนวทางการเสริม 

๑. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการ

จัดกิจกรรมนกัศึกษาเพื่อสงเสริมใหเปนบัณฑิตที่มี

คุณลักษณะตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคครบ  

๒. สํานักกิจการนักศึกษามีการสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาผานการ

ปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาใหม และมีการสงตัวแทน

นักศึกษา เขารวมอบรมความรูในเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอก เพื่อเปน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู และเพิ่มความเขาใจในเรื่อง

ของการประกันคุณภาพใหมากขึ้น 

๓.นักศึกษาใหความรวมมือในการทํากิจกรรมของ

มหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

เปนอยางดี 

๑.สํานักกิจการนักศึกษาควรเพ่ิมโครงการใหมๆ

เพ่ือใหสอดคลองกับอัตตลักษณของมหาวิทยาลัยที่วา 

“บัณฑิตราชธานีเปนผูนํา มีความรูควบคูคุณธรรม”    

และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย “รักษความเปนไทย 

ใสใจสังคม”ใหหลากหลาย ในปตอๆไป  ดงันั้นสํานัก

กิจการนักศึกษา จึงมโีครงการ “พัฒนาภาวะความ

เปนผูนํา 360 องศาดวยตัวเอง (Developing the 360 

Degree Leader)” ซึ่งเปนการพัฒนานักศึกษาทัง้ที่เปน

แกนนําและไมใชแกนนําของมหาวิทยาลัย  และเพ่ิม

กิจกรรมชมรม เชน ชมรมจิตอาสา ชมรมนาฎศิลป 

ชมรมขนมและอาหารไทย เปนตน  ซึ่งโครงการหรือ

กิจกรรมชมรมดังกลาว  จะนําไปใชในปการศึกษา 

๒๕๖๒ ตอไป 

๒.ควรพิจารณากิจกรรมภายนอกที่อยูนอกเหนอื

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษาไมใหมีกิจกรรม

ภายนอกมากเกินไปท่ีจะสงผลกระทบตอการเรียนการ

สอนและสุขภาพของนักศึกษา เชน การบริจาคโลหิตที่

นํานักศึกษาออกไปบริจาครวมกับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

เปลี่ยนมาเปนการบริจาคโลหิตท่ีมหาวิทยาลัยราชธานี

รวมกับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสรรพสิทธิ

ประสงคอุบลราชธานี โดยตรง 

 
 
 
 



~ ๓๕ ~ 

 

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  (เอกสาร ๒.๑.๑.๑) http://researchmis.rtu.ac.th/  ที่สามารถ

นําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เนือ่งจากในระบบสารสนเทศมีการ

รวบรวมขอมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย   จํานวนเรือ่ง จํานวนหนวยน้ําหนัก แหลงตีพิมพ

เผยแพร งบสนับสนุนงานวิจัย ประเภทของงานวิจัย สาขาวิชาของผลงานวิจัย โดยสามารถจําแนก

ขอมูลเปนรายบุคคล เปนปการศึกษา และป พ.ศ. ระบบสารสนเทศนี้จึงสามารถนํามาใชในการ

วางแผนจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย งบประมานการตีพิมพเผยแพรการวิจัย การวางวางแผน

ในการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานในในระดับตาง  ๆ

 

๒. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี้ - หองปฏิบัติการ

หรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรือศูนยเครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวจิัยหรืองานสรางสรรค -หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัย

หรืองานสรางสรรค -สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ



~ ๓๖ ~ 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

การผลิตงานสรางสรรค เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการ -กิจกรรมวชิาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชนการจัดประชุม

วชิาการ การจัดแสดงงานสรางสรรคการจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารย

รับเชิญ (visiting professor) 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชธานี มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนี ้

๒.๑ มีสํานักงานวิจัยและงานสรางสรรค และมีคณะกรรมการสํานักงานวิจัยและงานสรางสรรค

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสาร ๒.๑.๒.๑) จํานวน ๖ คน ซึ่งมีผศ.ดร ทองสุข วันแสนเปน

ประธานรวมกับคณะกรรมการและเลขานุการ  ซึ่งคณะกรรมการ มีหนาทีว่างแผนการดําเนินงาน

ดานการวิจัย  สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชธานี  โดย

ไดใหคําปรึกษา ติดตาม การดูแลการดําเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ปรับปรุงคูมือการทําวิจัย ให

อาจารยมีการปฏิบัติทีเ่ปนไปตามขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ  ทีเ่ปนปจจุบัน (เอกสาร ๒.๑.๒.๒)  

๒.๒ มีหองสมุดที่มีเอกสาร ตํารา วารสารวิชาการตางๆสําหรับเปนแหลงคนควางานวิจัย 

(เอกสาร ๒.๑.๒.๓)  

๒.๓ มีระบบ Internet แบบไรสาย เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาตลอดจนผูเกี่ยวของสามารถ

เขาถึงแหลงขอมูลตางๆ เชน แหลงทุน สถาบัน หนวยงาน รวมถึงการประชาสัมพันธงานที่

เกี่ยวของดานการวิจัยและสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนองคความรูไดโดยสะดวกภายใน

มหาวิทยาลัย (เอกสาร ๒.๑.๒.๔) นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย

ของนักวิจัยดวยการจํากัดการเขาถึงขอมูล เพ่ือความปลอดภัยของการเขาถึงขอมูลของนักวิจัย ซึ่ง

หากมีการสืบคนงานวิจัยผานระบบฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยราชธานี  

จะตองทําการล็อกอินกอนจงึจะเขาไปดูขอมูลงานวิจัยฉบับเต็มได (เอกสาร ๒.๑.๒.๕)  

๒.๔ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ  “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ ๔” ในวันที่   ๓๑   พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ณ มหาวิทยาลัยราชธานี  มีการเชิญวิทยากรใหองคความรู  ในหัวขอ การวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (Research for Sustainable Development) (เอกสาร ๒.๑.๒.๖) นอกจากนี้ยังไดเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญในสาขาตางๆ ไดแก  สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ   สาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี   สาขาศึกษาศาสตรจํานวน  สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร  และสาขา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือรวมพิจารณาบทความวิจัย/ผลงานวิชาการจํานวนทั้งสิ้น ๒๑๖

เรื่อง (เอกสาร ๒.๑.๒.๗) 

๒.๕ จัดใหพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษางานวิจัยซึ่งเปนคณะกรรมการสํานักงานวิจัยและงานสรางสรรคซึ่งมี

รายนามคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตัง้ดังรายช่ือที่ไดรับแตงตั้ง (เอกสาร ๒.๑.๒.๘) โดยเปน

ผูแทนมาจากคณะตางๆ ที่จะคอยดูแลสนับสนุน ใหคําปรึกษาในการทําวิจัยแกอาจารยเพื่อใหการ

ดําเนินงานวิจัยสําเร็จจนสามารถนําเสนอ เผยแพรในเวทีวิชาการตางๆ 



~ ๓๗ ~ 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 ๓. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานี มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเปนทุนสนับสนุนให

อาจารยผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑการสนับสนุนใหอาจารยและ

นักวิจัยผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชธานี เรื่อง ผลการจัดสรร

ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๕๐ โครงการ เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๔,๕๙๘,๐๐๐ บาท (สี่ลานหาแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) (เอกสาร๒.๑.๓.๑) และมี 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชธานี เรื่อง ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย วิทยาเขตอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๒๓ โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๘,๐๐๐ บาท 

(หนึ่งลานแปดแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) (เอกสาร๒.๑.๓.๒) และมีงบที่ไดรับทุนสนับสนุน

งานวิจัย ทุนภายนอกจากมูลนิธิหมอมเจาหญิงมัณฑารพ กมลาศน สมาคมพยาบาลแหงประเทศ

ไทยฯ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (เอกสาร ๒.๑.๓.๓) ดังนั้น ในปการศึกษา ๒๕๖๑ การจัดสรรทุน

สนับสนุนโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๑ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๖,๕๐๖,๐๐๐ 

บาท (หกลานหาแสนหกพันบาทถวน) โดยแจกแจงงบประมาณรายคณะดังแสดงตามตารางที่ ๑  

ดังตอไปนี้  

ตารางท่ี ๑ แจกแจงงบอุดหนุนการวิจัยรายคณะปการศึกษา ๒๕๖๑ 

คณะ งบทําวิจัย งบเผยแพร รวมงบประมาณที่

ไดรับ 

บัณฑิตวิทยาลัย ๑๑๓,๗๕๐ ๓,๒๖๖.๖๗ ๑๑๗,๐๑๗ 

พยาบาลศาสตร ๓,๔๐๑,๐๐๐ ๑๓๓,๑๕๐ ๓,๕๓๔,๑๕๐ 

วิศวกรรมศาสตร ๓๓๘,๗๕๐ ๓๑,๖๕๗ ๓๗๐,๔๐๗ 

ศึกษาศาสตร ๒๗๓,๕๐๐ ๗,๓๒๖ ๒๘๐,๘๒๖ 

บริหารธุรกิจ ๖๑๓,๗๕๐ ๔๕,๒๕๗.๘๓ ๖๕๙,๐๐๘ 

นิติศาสตร ๑๓๓,๗๕๐ ๓,๗๒๒ ๑๓๗,๔๗๒ 

ภาพรวมสถาบันงบ

ปนสวนทุกคณะรวม

กับปนสวน

บุคคลภายนอก 

(๑,๖๓๑,๕๐๐) 

๑,๖๓๑,๕๐๐ - - 

๖,๕๐๖,๐๐๐ ๒๒๔,๓๗๙.๕๐ ๖,๗๓๐,๓๘๐ 
 

 
 
 



~ ๓๘ ~ 

 

 
๔. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวชิาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานี มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการและการตีพมิพในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ โดยกําหนดหลักเกณฑการสนับสนุนงบเผยแพรงานวิจัยตามระเบียบการขอรับทุนอุดหนุน

งานวิจัย (เอกสาร ๒.๑.๔.๑) และมีแบบขออนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานีเพื่อ

อํานวยความสะดวกใหอาจารยไดจัดทําเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามข้ันตอนที่กําหนดไวตาม

คูมือ(เอกสาร ๒.๑.๔.๒) ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๖๑ แตละคณะไดรับงบสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัย จําแนกตามตารางที่ ๑  ในภาพรวมสถาบันงบประมาณในการเผยแพร จํานวน 

๒๒๔,๓๗๙.๕๐ บาท 

 
๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวจิัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยอง

อาจารยและนักวิจัยที่มีผลงานวจิัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

 

ผลการดําเนินงาน 

๕.๑ ในปการศึกษา ๒๕๖๑ ไดสนับสนุนใหอาจารย เขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย 

ในหัวขอ การวิจัยเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ( Research for Sustainable Development ) ในวันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เอกสาร ๒.๑.๕.๑) เพ่ือใหอาจารยมีความรูและแนวทางนํามาพัฒนาโครงราง

การวิจัยใหตอบสนองตอแนวคิดและนโยบายของประเทศ โดยมีอาจารยเขารวมอบรมทั้งหมด

จํานวน ๙๖ คน (เอกสาร ๒.๑.๕.๒) 

๕.๒ สนับสนุนใหอาจารยเผยแพรผลงานวิจัยจนสามารถทําการตีพิมพในวารสารตางๆ และเผยแพรใน

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ โดยมนีักวิจัยไดตีพิมพในวารสารฐาน TCI 1 และTCI 2 เพิ่มขึ้น  

จากป ๒๕๖๐ โดยในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานีผลงานวิจัย จํานวนทั้งสิ้น ๑๑๑ เรื่อง 

(เอกสาร ๒.๑.๕.๓ ) และมผีลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารฐาน TCI โดยในป ๒๕๖๑ นี้มี

เรื่องตีพิมพในวารสารฐาน TCI 1 จํานวน  ๘  เรื่อง TCI 2 จํานวน ๗   รวมเปนจํานวน ๑๕ เรื่อง  (เอกสาร 

๒.๑.๕.๔ ) 

๕.๓ มีการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยมีการทําวิจัย และไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยราชธานี โดยมหาวิทยาลัยราชธานีไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

มหาวิทยาลัยราชธานี (เอกสาร ๒.๑.๕.๕) 

๕.๔ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย ใหตอยอดในการเขาสูตําแหนงทางวิชาการโดยมีการ

สนับสนุนสงเสริมใหอาจารย ผลิตตํารา/เอกสารคําสอน/บทความทางวิชาการเผยแพร โดยคณะกรรมการ

วิจัยและงานสรางสรรคไดสรางขั้นตอนปฏิบัติในการรับทุนสนับสนุนการเขียนตํารา/หนังสือทางวิชาการ

และการจัดพิมพ (เอกสาร ๒.๑.๕.๖ ) และรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณการเขียนตํารา/หนังสือทาง

วิชาการและการจัดพิมพสํานักวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยราชธานี (เอกสาร ๒.๑.๕.๗ ) 



~ ๓๙ ~ 

 

๕.๕ มีการสรางแรงจูงใจ เชิดชูเกียรติ และชื่นชมนักวิจัยดีเดนโดยประธานคณะกรรมการงานวิจัยและงาน

สรางสรรค ไดรายงานการดําเนินงานของสํานักวิจัยและงานสรางสรรค และมีการประกาศยกยอง ชมเชย

นักวิจัยดีเดนจํานวน ๖ คน ที่มีการคัดเลือกมาจากคณะตางๆ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๔ สาขา  

ในการประชุมอาจารยมหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพ่ือใหคณาจารยไดรับทราบ และแสดง

ความยินดีรวมกัน ดังนี้ (เอกสาร ๒.๑.๕.๘ ) ไดแก  

        ๑. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

             ๑.๑ อาจารยจิรวัฒน  ตั้งวันเจริญ ไดทําวิจัยเรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนวิชา

แคลคูลัส ๓ โดยใชโปรแกรม Geogebra กรณีศึกษา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี 

        ๒. สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

             ๒.๑ อาจารยไพรสุวรรณ คะณะพันธ  ไดทําวิจัยเรื่อง การรับรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการสูบ

บุหรี่ของประชาชนเพศชาย  บานหนองโน ตําบลน้ําคํา อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 

             ๒.๒ อาจารยสุเมธ สุภัทรจําเนียร  ไดทําวิจัยเรื่อง ปญหาการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของ

ศาลชั้นตน ภายหลังประธานศาลอุทธรณวินิจฉัยชี้ขาดวาเปนคดีผูบริโภค 

             ๒.๓ ดร. นนทชนนปภพ ปาลินทร ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรูตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีตอทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรของเด็กวัยอนุบาล 

        ๓. สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

             ๓.๑ อาจารยจิรั งกู ร  ณั ฐรังสี  ไดทําวิจัยเรื่ อง The Development, Validity and Reliability of 

Psychotic Symptoms Rating Scale for Patients with Schizophrenia (Prasrimahabhodi Assessment 

Schizophrenia Scale: PASS8) 

        ๔. สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ 

             ๔.๑ อาจารยสิริมา บูรณกุศล  ไดทําวิจัยเรื่อง   พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูใชแอปพลิเคชัน

ลาซาดาในจังหวัดอุบลราชธานี 

 
๖. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชนและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชธานี มีระบบและกลไกสงเสริมการจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ตลอดจน

การคุมครองสิทธิของงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน โดยให

คณะกรรมการวิจัยของแตละคณะเปนผูดําเนินการรวบรวมจัดเตรียมขอมูลผลงานวิจัยของอาจารย

ในคณะฯ ทุกผลงาน หรือสิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมที่เกิดขึน้ ในปการศึกษา ๒๕๖๑  แลวนําเสนอ

ตอคณะกรรมการวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย เพ่ือดําเนินการคุมครองสิทธิ์ของ

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัยราชธานีไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค ปการศึกษา 2561 จํานวนทั้งหมด ๗๓ เรื่อง (เอกสาร ๒.๑.๖.๑ , เอกสาร ๒.๑.๖.๒) 

และนอกจากนี้หากคณะใดที่มีผลงานสรางสรรคที่จะนําไปใชประโยชนได ใหผูวิจัยยื่นแบบฟอรม 
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พรอมกับผลงานสรางสรรค แกคณะกรรมการวิจัยและงานสรางสรรคของคณะ แลวรวบรวมสงตอ

คณะกรรมการวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา 

ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๖๑ ยังไมมีผลงานสรางสรรคท่ีจะยื่นขอรับการประกาศสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร

ลิขสิทธิ์  

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

เอกสาร ๒.๑.๑.๑ ภาพเวบไซต http://researchmis.rtu.ac.th/ 

เอกสาร ๒.๑.๒.๑ คําสั่งคณะกรรมการสํานักงานวิจัยและงานสรางสรรค 

เอกสาร ๒.๑.๒.๒ คูมือวิจัย 

เอกสาร ๒.๑.๒.๓ ภาพหองสมุดและแหลงสืบคนงานวิจัย 

เอกสาร ๒.๑.๒.๔ ภาพจุดเชื่อมอินเทอรเน็ตแบบไรสาย  

เอกสาร ๒.๑.๒.๕ ภาพเวบไซต http://researchmis.rtu.ac.th/ 

เอกสาร ๒.๑.๒.๖ ภาพบรรยากาศการบรรยายใหความรู ราชธานีวิชาการครั้งที่ 4  โดย Note 

speaker 

เอกสาร๒.๑.๒.๗ รายช่ือผูทรงคุณวุฒิสําหรับพิจารณาบทความวิจัยประชุม"ราชธานีวิชาการ ครั้ง

ที่ ๔  

เอกสาร๒.๑.๒.๘ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  มหาวิทยาลัยราชธานี 

เอกสาร๒.๑.๓.๑ ประกาศผลจัดสรรทุนโครงการวิจัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

เอกสาร๒.๑.๓.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชธานี เรื่อง ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

วิทยาเขตอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

เอกสาร ๒.๑.๓.๓ ประกาศมูลนิธิหมอมเจาหญิงมัณฑารพ กมลาศน ของสมาคมพยาบาลแหง

ประเทศไทยฯ เรื่องรายนามผูไดรับทุนสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย ประจําป 

๒๕๖๑ 

เอกสาร ๒.๑.๔.๑ ประกาศระเบียบการขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย/คูมือวิจัย 

เอกสาร ๒.๑.๔.๒ แบบขออนุมัติทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี 

เอกสาร ๒.๑.๕.๑   ภาพบรรยากาศการบรรยายใหความรู ราชธานีวิชาการ โดย Note speaker 

เอกสาร ๒.๑.๕.๒   ใบเซ็นตชื่ออาจารยเขาอบรมราชธานีวิชาการครั้งที่ ๔  

เอกสาร ๒.๑.๕.๓ สรุปผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรทุกคณะ 

เอกสาร ๒.๑.๕.๔ สรุปผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในฐาน TCI1 และ TCI2 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

เอกสาร ๒.๑.๕.๕ ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชธานี 

เอกสาร ๒.๑.๕.๖ ขั้นตอนปฏิบัติในการรับทุนสนับสนุนการเขียนตํารา/หนังสือทางวิชาการและการ

จัดพิมพ  

เอกสาร ๒.๑.๕.๗  รายละเอยีดการจัดสรรงบประมาณการเขียนตํารา/หนังสือทางวิชาการและการ

จัดพิมพสํานักวิจัยและงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยราชธานี  

เอกสาร ๒.๑.๕.๘ รายงานการประชุมอาจารยมหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  

เอกสาร ๒.๑.๖.๑ การคุมครองสิทธิ์ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 

๒๕๖๑ 

เอกสาร ๒.๑.๖.๒ การคุมครองสิทธิ์ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค  มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยา

เขตอุดรธานี ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 

ตัวบงชีท้ี่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 

ชนิดของตัวบงชี:้ ปจจยันําเขา 

เกณฑการประเมิน  

คะแนน ที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ งาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 

 

 

สูตรคํานวณ 

คะแนนที่ได= ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

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

                           จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน 
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สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

 

คณะวิชา ปการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

คณะนิติศาสตร ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

คณะบริหารธุรกิจ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๔.๕๘ ๒.๕๘ ๔.๐๓ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

คณะศึกษาศาสตร ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๒๑ 

บัณฑิตวิทยาลัย ๔.๑๒ ๕.๐๐ ๐.๖๕ 

คะแนนเฉลี่ยทุกคณะ ๔.๗๘ ๔.๖๐ ๓.๙๘ 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

เอกสาร ๒.๒.๑.๑ สรุปผลการประเมินตนเองเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคแตละคณะ 

เอกสาร ๒.๑.๑.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชธานี เรื่อง ผลการจัดสรรทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชธานีปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

๓.๕ ๔.๖๐ บรรลุ ๔.๖๐ 

 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

 

ชนิดของตัวบงชี้ :ปจจัยนําเขา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ

อาจารยประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 
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 สูตรการคํานวณ   

 คะแนนที่ ได  =  ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงาน 

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

                                      จํานวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 

 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 
  

 

 

คณะวิชา ปการศึกษา 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

คณะนิติศาสตร ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

คณะบริหารธุรกิจ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๓.๔๐ ๓.๘๐ ๔.๓๐ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๔.๓๓ ๔.๐๐ ๕.๐๐ 

คณะศึกษาศาสตร ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

บัณฑิตวิทยาลัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ยทุกคณะ ๔.๕๔ ๔.๖๓ ๔.๘๔ 
 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

เอกสาร ๒.๓.๑.๑ สรุปงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ แตละคณะ  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

๔.๐ ๔.๘๘ บรรลุเปาหมาย ๔.๘๘ 
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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 

-สรางแรงจูงใจใหอาจารยโดยมีรางวัลหรือ

ผลตอบแทนที่สอดคลองกบัความตองการอยางเปน

รูปธรรม  

การผลิตตํารา เอกสารวิชาการและบทความวิชาการ พัฒนาศักยภาพอาจารยเพ่ือใหมีการผลิตตํารา/

เอกสารคําสอน/บทความทางวชิาการเผยแพร 

รวมเขียนตํารา เอกสารวชิาการกบันักวิชาการสถาบัน

อื่นๆที่มีประสบการณและเปนที่ยอมรับ 
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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  

มหาวิทยาลัยราชธานี มีศูนยบริการวิชาการแกสังคม โดยในปการศึกษา ๒๕๖๑ ไดดําเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการแกสังคม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ที่มาจากตัวแทนของ

แตละคณะ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและกลยุทธในการดําเนินงานบริการวิชาการแก

สังคม รวมถึงการบริการวิชาการตามความตองการของกลุมเปาหมายเพื่อสรางประโยชนแกชุมชน

อยางตอเนื่องและยั่งยืน (เอกสาร ๓.๑.๑.๑) คณะกรรมการฯ มีการประชุมเพื่อวางระบบและกลไกใน

การบริการวิชาการแกสังคม และกําหนดชุมชนเปาหมายของการใหบริการวิชาการ โดยปการศึกษา 

๒๕๖๑ กําหนดใหพื้นที่ตําบลหนองกินเพล อําเภอหนองกินเพล จังหวัดอุบลราชธานี เปนพื้นที่

เปาหมายหลักของการใหบริการวิชาการ เนื่องจากเปนพื้นที่ใกล เคียงของมหาวิทยาลัย ที่มี

ความสัมพันธอันดี และมีการใหบริการดานวิชาการมาอยางตอเนื่อง ทั้งในการอบรมใหความรูตาม

การรับเชิญเปนวิทยากรของหนวยงานตาง ๆ และการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

(เอกสาร ๓.๑.๑.๒) จากนั้นมีการประชุมรวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล      

รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน และอาสาสมัครหมูบาน (อสม.)          

จํานวน 15 คน ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธาน ีเพ่ือสํารวจความตองการของชุมชนในการรับการบริการวิชาการแกสังคม สรุปขอมูล



~ ๔๖ ~ 
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ความตองการของชุมชน ไดดังนี้ (เอกสาร ๓.๑.๑.๓)     

    ๑. ความรูเรื่องการปองกัน และการดูแลตัวเองเมื่อเปนโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูง 

และโรคเบาหวาน จํานวน 15 คน (รอยละ 100)       

    ๒. ความรูเรื่องการดูแลสุขภาพฟนของเด็ก จํานวน 10 คน (รอยละ 66.67) 

    ๓. ความรูเรื่องอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเด็ก และอาหารที่เหมาะสมสําหรับ

ผูสูงอาย ุจํานวน 9 คน (รอยละ 60.00)      

    ๔. ความรูเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับมรดก จํานวน 7 คน (รอยละ 46.67) 

    ๕. ความรูเรื่องการออกกําลังกายท่ีเหมาะสมสําหรับผูสูงอายุ จํานวน 7 คน (รอยละ 46.67) 

    ๖. ความรูเรื่องการผอนคลายความเครียดสําหรับผูสูงอาย ุจํานวน 5 คน (รอยละ 33.33) 

    ภายหลังสรุปผลสํารวจความตองการของชุมชนตําบลหนองกินเพล ไดนําเสนอผลการสํารวจ

ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที ่๕/๒๕๖๑ (๓.๑.๑.๔) 

 ๒. จดัทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายที่กําหนดในขอ ๑ 

 

ผลการดําเนินงาน 

    ภายหลังสรุปผลสํารวจความตองการของชุมชนตําบลหนองกินเพล และนําเสนอผลการสํารวจตอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว คณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการแกสังคมไดประชุม

รวมกับผูบริหาร และผูนําในชุมชนตําบลหนองกินเพล ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบลหนอง

กินเพล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบล (ส.อบต.) ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรตําบล พยาบาลวิชาชีพประจํา

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองกินเพล (รพ.สต.) และอาสาสมัครหมูบาน (อสม.) จํานวน 21 คน 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือ

แจงผลการสํารวจความตองการของชุมชน พรอมทั้งรวมประชุมเพื่อ ใหชุมชนไดมีสวนรวมใน        

การแสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัย

ราชธานี ประจําปการศึกษา 2561 สามารถสรุปแนวทางในการจัดทําแผนบริการวิชาการไดดังนี้ 

(เอกสาร ๓.๑.๒.๑)    

    ๑. วางแผนจัดโครงการบริการวิชาการที่สอดคลองกับปญหา และความตองการของชุมชน  

    ๒. กลุมเปาหมายหลักเปนผูสูงอายุในชุมชนหนองกินเพลท่ีสนใจเขารวมโครงการ 

    ๓. สถานที่ท่ีใชจัดโครงการ คือ โรงเรียนผูสูงอายุหนองกินเพล  

    ๔. งบประมาณในการจัดโครงการแบงเปน ๒ สวน คือ  

        ๔.๑ งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชธานี เปนงบประมาณในสวนของอุปกรณ สื่อการสอน 

และอาหารวาง 

        ๔.๒ งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล เปนงบประมาณในสวนของ



~ ๔๗ ~ 
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อาหารกลางวันสําหรับผูเขารวมโครงการ 

    ๕. ใหความรูในลักษณะของการจัดฐานใหความรู โดยแบงผูสูงเปนกลุมยอยเพื่อเขาฐานใหความรู 

และเวียนฐานจนกวาจะครบทุกฐาน 

    ภายหลังการประชุมรวมกับผูบริหาร และผูนําชุมชนตําบลหนองกินเพล คณะกรรมการประจํา

ศูนยบริการวิชาการแกสังคม ไดจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสาร ๓.๑.๒.๒) และไดนําเสนอแผนบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัย   

ราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่      

๖/๒๕๖๑ (เอกสาร ๓.๑.๒.๓) 

 
๓. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานที่ปรากฏ

ชัดเจน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ภายหลังการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๑ คณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการแกสังคมไดประชุมรวมกับนายกองคการบริหาร

สวนตําบลหนองกินเพล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน พยาบาลวิชาชีพประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนอง   กินเพล 

อาสาสมัครหมูบาน และตัวแทนผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ จํานวน 25 คน ณ หองประชุมองคการ

บริหารสวนตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือติดตามการนําความรูที่

ไดรับไปพัฒนาตนเอง และชุมชนจนเกิดความเขมแข็ง ดังนี้ (๓.๑.๓.๑) 

    ๑. ดานสุขภาพอนามัย ผูสูงอายุที่เขารวมโครงการไดนําความรูเรื่องการปองกันโรคความดันโลหติ

สูง และโรคเบาหวาน และการดูแลตนเองเมื่อเจ็บปวยเปนโรคดังกลาว โดยใชหลักอาหาร อารมณ 

และการออกกําลังกายไปใชกับตนเอง และมีการถายทอดความรูแกคนในครอบครัว เพื่อนบาน และ

บุคคลที่รูจักที่ไมไดเขารวมโครงการในวันที่จัดโครงการ ทําใหความรูมีการขยายผลตอยอดจาก     

คนหนึ่งไปสูอีกคนหนึ่ง 

    ๒. จากการตรวจสุขภาพของนักเรียนโดยคุณครูประจําโรงเรียน และเจาหนาที่ประจําโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพหนองกินเพล พบวาเด็กในโรงเรียนแปรงฟนถูกวิธี มีฟนสะอาดข้ึน ไมพบจํานวนเด็กที่

มีฟนผุเพิ่มข้ึน  

    ๓. จากการรายงานของเจาหนาท่ีประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองกินเพล พบวามีผูปวย

จํานวน ๑ รายที่มีระดับน้ําตาลในเลือดลดลง คือ กอนจัดโครงการฯ มีระดับน้ําตาลในเลือด ๒๘๐ 

mg% ภายหลังจัดโครงการฯ และติดตามผลหลังจัดโครงการฯ ๑ เดือน พบวาระดับน้ําตาลใน เลือด

ลดลงเหลือ ๒๐๐ mg% ซึ่งถึงแมจะยังไมอยูในระดับปกติ แตมีแนวโนมที่ดีที่จะลดลงจนอยูใน ระดับ

ปกติได ซึ่งผูปวยแจงวาไดนําความรูที่ไดจากการเขารวมโครงการไปปฏิบัติตัวจนเกิดผลที่ดีตอตนเอง 

และหากปฏิบัติอยางตอเนื่องก็จะสงผลใหมีระดับน้ําตาลในเลือดอยูในปกติ และสามารถลดการ

รับประทานยาได และหากทุกคนในชุมชนมีการปฏิบัติเชนเดียวกัน ก็จะทําใหจํานวนผูปวยในชุมชน



~ ๔๘ ~ 
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ลดลง 

    ๔. ภายหลังการจัดโครงการ พบการรองเรียน หรือการรองขอคําปรึกษาจากเจาหนาที่ของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพลเกี่ยวกับปญหาการจัดการมรดกลดลง 

 ๔. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

 

    ภายหลังการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานี  ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการแกสังคมไดประชุมรวมกับนายกองคการ

บริหารสวนตําบลหนองกินเพล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหาร

สวนตําบล ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน พยาบาลวิชาชีพประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนอง   

กินเพล อาสาสมัครหมูบาน และตัวแทนผูสูงอายุที่เขารวมโครงการ จํานวน 25 คน ณ หองประชุม

องคการบริหารสวนตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือติดตามการนํา

ความรูท่ีไดรับไปพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง สรุปผลไดดังนี้ (๓.๑.๔.๑) 

    ๑. เพ่ือสงเสริมใหผูสูงอายุมีการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง จึงมีการกําหนดรวมกันระหวาง

ผูบริหาร และสมาชิกของโรงเรียนผูสูงอายุใหมีการออกกําลังกายทุกครั้งกอนเริ่มชั้นเรียน และ

สงเสริมใหผูสูงอายุออกกําลังกายที่บานอยางสม่ําเสมอ 

    ๒. เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุรับประทานอาหารที่ถูกตองเหมาะสมกับโรค จึงมีการปรับเปลี่ยน

รายการอาหารสําหรับผูสูงอายุ โดยเนนอาหารกลางวันเปนอาหารเพื่อสุขภาพ ลดหวาน เค็ม มัน 

เพ่ิมผักสมุนไพรที่มีในทองถิ่นที่มีฤทธิ์ชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดและความดันโลหิตเปนเครื่องเคียง 

และปรับของวางเปนขนมไทยหรือผลไมรสไมหวาน และสงเสริมใหผูสูงอายุใชหลักการอาหารที่

เหมาะสมกับโรคไปใชในการประกอบอาหารที่บานของตนเอง 

 
๕. สถาบันสามารถสรางเครอืขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ

องคการเปาหมาย 

 

จากการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคมภายใตแผนบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราช

ธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ทําใหมหาวิทยาลัยสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก คือ องคการ

บริหารสวนตําบลหนองกินเพลทุกภาคสวน ทั้งในระดับผูบริหาร ผูนําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ โดยจาก

การประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ พบวาผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวม

โครงการเทากับ 4.39 จากคะแนนเต็ม 5.00 อยูในระดับดี    มีความรูความเขาใจในความรูที่ไดรับเทากับ 

4.33 จากคะแนนเต็ม 5.00 อยูในระดับดี และมกีารนําความรูไปใชประโยชนเทากับ 4.31 จากคะแนนเต็ม 

5.00 อยูในระดับดี (๓.๑.๕.๑) และจาก         การประชุมรวมกับนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกิน

เพล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบาน พยาบาลวิชาชีพประจําโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหนองกินเพล อาสาสมัครหมูบาน และ

ตัวแทนผูสูงอายุที่ เขารวมโครงการ พบวาชุมชนยังมีความตองการใหทางมหาวิทยาลัยจัดโครงการบริการ

วิชาการอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนโครงการที่ดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนในชุมชน และประชาชน

สามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดจริง (เอกสาร ๓.๑.๕.๒) 



~ ๔๙ ~ 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 

๖. ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตาม

ขอ ๒ โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ ๕ ของอาจารยทั้งหมดของสถาบันทั้งนี้

ตองมีอาจารยมาจากทุกคณะ 

 

     การดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสังคมภายใตแผนบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราช

ธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ตัวแทนจากทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการ ทัง้ในสวนของการ

เปนคณะกรรมการดําเนินการจัดโครงการ (เอกสาร ๓.๑.๖.๑) และการมีสวนรวมในการเขารวม

โครงการ โดยมีอาจารยเขารวมโครงการจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 27.18 ของอาจารยทั้งหมด 

(เอกสาร ๓.๑.๖.๒) 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๓.๑.๑.๑ คําสั่งแตงตั้งกรรมการประจําศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานี          

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.๑.๑.๒ รายงานการประชุมกรรมการประจําศูนยบริการวชิาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานีครั้งที่ 

๑/๒๕๖๑  

๓.๑.๑.๓ รายงานการประชุมกรรมการประจําศูนยบริการวชิาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานี 

รวมกับผูบริหาร และผูนําชุมชนตําบลหนองกินเพล เพ่ือสํารวจความตองการของชุมชนในการ

รับบริการวชิาการจากมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.๑.๑.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เพื่อนําเสนอผลการ

สํารวจความตองการของชุมชนตาํบลหนองกินเพลในการรับบริการวชิาการจากมหาวิทยาลัย 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.๑.๒.๑ รายงานการประชุมกรรมการประจําศูนยบริการวชิาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานี 

รวมกับผูบริหาร และผูนําชุมชนตําบลหนองกินเพล เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็น และใหขอเสนอแนะในการจัดทาํแผนบรกิารวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานี 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.๑.๒.๒ รายงานการประชุมกรรมการประจําศูนยบริการวชิาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธาน ีครั้งที่ 

๒/๒๕๖๑  

๓.๑.๒.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  

๓.๑.๓.๑ รายงานการประชุมกรรมการประจําศูนยบริการวชิาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานี 

รวมกับผูบริหาร และผูนําชุมชนตําบลหนองกินเพล เพื่อติดตามการนําความรูที่ไดรับไปพัฒนา

ตนเอง และชุมชนจนเกิดความเขมแข็ง 

๓.๑.๔.๑ รายงานการประชุมกรรมการประจําศูนยบริการวชิาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานี 

รวมกับผูบริหาร และผูนําชุมชนตําบลหนองกินเพล เพื่อติดตามการพัฒนาตนเองของชุมชน

อยางตอเนื่อง 



~ ๕๐ ~ 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๓.๑.๕.๑ ผลการประเมินการจัดโครงการบริการวชิาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 

๒๕๖๑ 

๓.๑.๕.๒ 

 

รายงานการประชุมศูนยบริการวิชาการแกสังคม มหาวิทยาลัยราชธานี รวมกับผูบริหาร และ

ผูนําชุมชน ตําบลหนองกินเพล เพื่อสรุปผลการจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคม 

มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.๑.๖.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการบริการวชิาการแกชุมชนบานหนองกินเพล ป

การศึกษา ๒๕๖๑ “โครงการบูรณาการความรูสูชุมชนหนองกินเพลใหมคีุณภาพชีวิตที่ดีอยาง

ยั่งยืน” 

๓.๑.๖.๒ ใบเซ็นชื่อเขารวมโครงการบรกิารวิชาการชุมชนบานหนองกินเพล และภาพถายกิจกรรม 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

๕ ขอ ๖ขอ บรรลุ ๕ คะแนน 

 

จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และ แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 

จุดเดน แนวทางการเสริม 

- มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการดาํเนินงานเพื่อ 

บริการวิชาการแกสังคม และมีการกํากบัติดตามอยางเปน

ระบบ 

- ทุกคณะมีสวนรวมในการดําเนินการบริการ 

วิชาการทุกขั้นตอนทั้งการสํารวจความตองการของชุมชนใน

การรับบรกิารวิชาการจากมหาวิทยาลัย      การวางแผน

การจัดโครงการ การดําเนินการจัดโครงการ และการ

สรุปผลการจัดโครงการ ตลอดทั้งการสํารวจผลการพัฒนา

หลังการจัดโครงการ 

- มีสัมพันธภาพอันดีกับชุมชน สงผลตอการสรางเครือขาย

ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน

อยางตอเนื่อง 

- นําผลการดําเนินงานในปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ไปปรับปรุงระบบกลไกและการดําเนินงาน           

การบริการวชิาการของปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการปรับปรุงแกไข 

- ควรมีการบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมกับการ

เรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรม และการวิจัยเพ่ิมขึ้น 

- สงเสริมใหมีการบูรณาการการบริการวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรม และการ

วิจัยเพิ่มขึ้น 

 



~ ๕๑ ~ 
 

 

องคประกอบและดัชนีประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

ตัวบงชีท้ี่ ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ชนิดของตัวบงชี:้ กระบวนการ 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 

 

เกณฑการประเมิน: 

. 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 ๑. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงมกีารกําหนดผูรับผิดชอบงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เพ่ือใชเปนระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน โดยมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานศูนยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑.๑.๑) และไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 

๔.๑.๑.๒) 

 
๒. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการศูนยศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสาร

หมายเลข ๔.๑.๒.๑ และ ๔.๑.๒.๒) ที่มีการกําหนดตัวบงชีส้ําหรับวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

วัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

     ๑. เพ่ือกํากับ ติดตามกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

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 

     



~ ๕๒ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

     ๒. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรไดเขารวมกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 

     ๓. เพ่ือสรางความพึงพอใจแกนักศึกษาและบุคลากรทีไ่ดเขารวมกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้สําหรับวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

๑. รอยละของกิจกรรม/โครงการดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ตั้งไวใน

แผนดานทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สามารถดาํเนินการไดเสร็จสิ้น

เรียบรอย 

รอยละ ๘๐ 

2. รอยละของจํานวนกลุมเปาหมายที่เขารวมในแตละกิจกรรม/โครงการตาม

แผนดานทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รอยละ ๘๐ 

 

3. ระดับความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่เขารวมกิจกรรม/โครงการตามแผน

ดานทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ระดับคะแนน ≥ ๓.๕๑ 

 

และมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนดานทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งหมด ๗ โครงการ  ดังตอไปนี้  

 

ที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบ 

ประมาณ 

๑. โครงการเขาคายปลูกจิตสํานึกทางคุณธรรม ๑๙๔,๐๐๐.-บาท 

๒. โครงการวันสําคัญทางพุทธศาสนา ๕๐,๐๐๐.-บาท 

๓. โครงการวันสําคัญที่เกี่ยวกับชาติพระมหากษัตริย ๓๐,๐๐๐.-บาท 

๔. โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น (ฮีตบุญกฐิน) ๑๐๒,๐๐๐.-บาท 

๕. โครงการฟงเทศนและปฏิบัติธรรมภายในมหาวิทยาลัย ๒๕,๐๐๐.-บาท 

๖. โครงการเสริมทักษะการใชภาษาไทย ๗,๕๐๐.-บาท 

๗. โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต ๓๐,๐๐๐.-บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔๓๘,๕๐๐.-บาท 

 
 ๓. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

มหาวิทยาลัยไดมีการกํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย

มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม(เอกสาร ๔.๑.๓.๑) ในการ

จัดทําโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสาร ๔.๑.๓.๒-๔.๑.๓.๘) นําเสนอโครงการฯ 



~ ๕๓ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการ (เอกสาร ๔.๑.๓.๙ และ 

๔.๑.๓.๑๔) ดําเนินงานโครงการ (เอกสาร ๔.๑.๓.๑๕) ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ(เอกสาร 

๔.๑.๓.๑๖-๔.๑.๓.๒๒) และนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑.๓.๒๓- ๔.๑.๓.๒๙) 

 
๔. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยไดมีการ

ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม จากผลการประเมิน พบวาบรรลุความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ ในทุกโครงการที่ได

ดําเนินการ ดังแสดงในตารางตอไปนี้ (เอกสาร ๔.๑.๔.๑ และ ๔.๑.๔.๒) 

วตัถ ุ

ประสงค 

ตัวชี้วัด คาเปา 

หมาย 

ผลประเมินโครงการ 

โครงการ

เขาคาย

ปลูก

จิตสํานกึ

ทาง

คุณธรรม 

โครงการวัน

สําคัญที่

เกี่ยวกับชาติ

พระมหากษตัริ

ย 

โครงการ

ฟงเทศน

และ

ปฏิบัติ

ธรรม 

โครงการวัน

สําคัญทางทาง

พระพุทธศาสน

า 

โครงการ

ฮีตบุญ

กฐิน 

โครงการ

เสริม

ทักษะ

การใช

ภาษาไท

ย 

โครงการ

สืบสาน

ประเพณี

วัน

สงกราน

ต 

 

๑. เพื่อ

กํากับ 

ติดตาม

กิจกรรม/

โครงการ

ดานทํานุ

บํารุงศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

๑. รอยละ

ของกิจกรรม/

โครงการดาน

ทํานุบํารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม

ที่ตั้งไวในแผน

ดานทํานุ

บํารุงศิลปะ

และ

วัฒนธรรมที่

สามารถ

ดําเนินการได

เสร็จสิ้น

เรียบรอย 

รอยละ 

๘๐ 

รอยละ 

๑๐๐ (๑ 

จาก ๑ 

โครงการ

) 

 

รอยละ ๑๐๐ 

(๑ จาก ๑ 

โครงการ) 

รอยละ 

๑๐๐ (๑ 

จาก ๑ 

โครงการ

) 

รอยละ ๑๐๐ 

(๑ จาก ๑ 

โครงการ) 

รอยละ 

๑๐๐  

(๑ จาก 

๑ 

โครงการ

) 

รอยละ 

๑๐๐ (๑ 

จาก ๑ 

โครงการ

) 

รอยละ 

๑๐๐ (๑ 

จาก ๑ 

โครงการ) 

2. เพื่อ

สงเสริมให

นักศกึษา

และบุคลากร

ไดเขารวม

กิจกรรม/

โครงการ

ดานทํานุ

บํารุงศิลปะ

และ

๒. รอยละ

ของจํานวน

กลุมเปาหมา

ยที่เขารวมใน

โครงการดาน

ทํานุบํารุง

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

รอยละ 

๘๐ 

 

รอยละ 

๙๕.๓๓ 

(๒๘๖ 

จาก 

๓๐๐ 

คน) 

รอยละ ๙๖ 

(๙๖ จาก ๑๐๐ 

คน) 

รอยละ 

๙๐ 

(๒๒๕ 

จาก 

๒๕๐ 

คน) 

รอยละ ๙๔.๕๐ 

(๑๘๙ จาก 

๒๐๐ คน) 

รอยละ 

๘๕.๒๐ 

(๒๑๓ 

จาก 

๒๕๐ 

คน) 

รอยละ 

๙๕ 

(๑๙๐ 

จาก 

๒๐๐ 

คน) 

รอยละ 

100 

รอยละ 

๙๕.๖๖ 

(๒๘๗ 

จาก 

๓๐๐ 

คน) 



~ ๕๔ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

 

วัฒนธรรม

ของ

มหาวิทยาลั

ย 

๓. เพื่อสราง

ความพึง

พอใจแก

นักศกึษา

และบุคลากร

ที่ไดเขารวม

กิจกรรม/

โครงการ

ดานทํานุ

บํารุงศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

๓. ระดับ

ความพึง

พอใจของ

นักศกึษาที่เขา

รวมกิจกรรม

ดานทํานุ

บํารุงศิลปะ

และ

วัฒนธรรม 

ระดับ

คะแน

น≥ 

๓.๕๑ 

๔.๓๙ 

 

๔.๔๒ ๔.๕๗ ๔.๕๓ ๔.๔๕ ๔.๔๘ ๔.๕๘ 

 ๕. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมปการศึกษา ๒๕๖๑ และขอสรุปท่ีไดจากมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑.๕.๑) ไปปรับปรุงแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบันในปการศึกษา 

๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๕.๒) 

 ๖. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

 

มหาวิทยาลัยมีการเผยแพรกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน โดยผาน

หลากหลายชองทาง คือ เว็บไซตของทางมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๖.๑) เครือขายสังคม

ออนไลน Facebook (เอกสารหมายเลข ๔.๑.๖.๒)  และบอรดประชาสัมพันธ (เอกสารหมายเลข 

๔.๑.๖.๓)   

 ๗. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 ไมมีผลการดําเนินงาน 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๔.๑.๑.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๔.๑.๑.๒ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๑  

๔.๑.๒.๑ แผนปฏิบัติการศูนยศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๔.๑.๒.๒ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๑  

๔.๑.๓.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 



~ ๕๕ ~ 
 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๔.๑.๓.๒ โครงการเขาคายปลูกจิตสํานึกทางคุณธรรม 

๔.๑.๓.๓ โครงการวันสําคัญที่เกี่ยวกับชาติพระมหากษัตริย 

๔.๑.๓.๔ โครงการฟงเทศนและปฏิบัติธรรม 

๔.๑.๓.๕ โครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 

๔.๑.๓.๖ โครงการฮีตบุญกฐิน 

๔.๑.๓.๗ โครงการเสริมทักษะการใชภาษาไทย 

๔.๑.๓.๘ โครงการสืบสานประเพณีงานวันสงกรานต 

๔.๑.๓.๙ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๑  นําเสนอที่ประชมุ

เรื่องโครงการเขาคายปลูกจิตสํานึกทางคุณธรรม  ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๔.๑.๓.๑๐ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗ /๒๕๖๑  นําเสนอที่

ประชุมเรื่องโครงการวันสําคัญท่ีเกี่ยวกับชาติพระมหากษัตริย และโครงการฟงเทศน

และปฏิบัติธรรมภายในมหาวิทยาลัย 

๔.๑.๓.๑๑ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ /๒๕๖๑ นําเสนอที่ประชุม

เรื่องโครงการวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๔.๑.๓.๑๒ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๙ /๒๕๖๑  นําเสนอที่

ประชุมเรื่องโครงการฮตีบุญกฐิน ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๔.๑.๓.๑๓ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๒ /๒๕๖๑  นําเสนอที่

ประชุมเรื่องโครงการเสริมทักษะการใชภาษาไทย ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๔.๑.๓.๑๔ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๒ /๒๕๖๒  นําเสนอที่

โครงการสืบสานประเพณีงานวันสงกรานต ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๔.๑.๓.๑๕ ภาพกิจกรรม/โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๑.๓.๑๖ รายงานสรุปผลประเมินโครงการเขาคายปลูกจิตสํานึก 

๔.๑.๓.๑๗ รายงานสรุปผลประเมินโครงการวันสําคัญที่เกี่ยวกับชาติพระมหากษัตริย 

๔.๑.๓.๑๘ รายงานสรุปผลประเมินโครงการฮีตบุญกฐิน 

๔.๑.๓.๑๙ รายงานสรุปผลประเมินโครงการฟงเทศนและปฏิบัติธรรมภายในมหาวิทยาลัย 

๔.๑.๓.๒๐ รายงานสรุปผลประเมินโครงการเสริมทักษะการใชภาษาไทย 

๔.๑.๓.๒๑ รายงานสรุปผลประเมินโครงการวันสําคัญทางพุทธศาสนา 

๔.๑.๓.๒๒ รายงานสรุปผลประเมินโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต 

๔.๑.๓.๒๓ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๙ /๒๕๖๑  

๔.๑.๓.๒๔ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๑๒ /๒๕๖๑   

๔.๑.๓.๒๕ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๒  



~ ๕๖ ~ 
 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๔.๑.๓.๒๖ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒   

๔.๑.๓.๒๗ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒   

๔.๑.๓.๒๘ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๒   

๔.๑.๓.๒๙ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๒   

๔.๑.๔.๑ รายงานประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๑.๔.๒ รายงานสรุปแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๑.๕.๑ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๒  

๔.๑.๕.๒ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๒  

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 

 



~ ๕๗ ~ 
 

 

องคประกอบและดัชนีประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 

  

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับตดิตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ

ของคณะ 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : 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 ี ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ 

 

ขอ ๑. พัฒนาแผนกลยุทธ จากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสู

แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อ ใหบรรลุผลตามตัวบงชี้

และเปาหมายของแผนกลยุทธ 

 

มหาวิทยาลัยราชธานีมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ที่

สอดคลองกับนโยบายของสถาบัน สอดคลองกับจุดเนนของกลุม ข สถาบันจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

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

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

มหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารคณะ ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิของสภาวิชาการ 

โดยมีการดําเนินการ ดังนี ้

๑. การจัดทําแผนยุทธศาสตร (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑.๑) และแผนปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 

๕.๑.๑.๒) 

๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติ

การ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑.๓) 

๑.๒ วิเคราะห SWOT ANALYSIS เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม (เอกสารหมายเลข 

๕.๑.๑.๔) 

๑.๓ จัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ และวิเคราะหความสอดคลองของแผน

ยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ กับมาตรฐานตางๆ ไดแก มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษา



~ ๕๘ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ 

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

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

๒๕๕๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เปนตน 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑.๕) 

๑.๔ จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๗-

๒๕๖๑ ครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย คือ ดานวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการวิเคราะห SWOT ANALYSIS เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัย

คุกคาม 

๑.๕ นําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ตอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราช

ธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑.๖) และที่ประชุมคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่  ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑.๗) 

๒. สํานักการคลังและทรัพยสิน มหาวิทยาลัยราชธานี นําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการ

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ มาวิเคราะห จัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มา

และแหลงใชไปของเงินซึ่งการดําเนินงานเปนไปตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ (เอกสารหมายเลข 

๕.๑.๑.๘) 

๓. มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่ง

ครอบคลุมพันธกิจทั้ง ๔ ดาน ที่  มหาวิทยาลัยกําหนดไว คือ ดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๔. ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑.๙) 

รายงานผลตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑.๑๐) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/

๒๕๖๒ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑.๑๑) 

๕. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑.๑๒) เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน

การประชุมครั้งที่  ๖/๒๕๖๒ วันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑.๑๓) เสนอ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชธานี ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ วันที่  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑.๑๔) 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานี แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 

ที่สอดคลองกับนโยบายของสถาบัน สอดคลองกับจุดเนนของกลุม ข สถาบันจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

และเชื่อมโยงกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔)  ยุทธศาสตรชาติ 

๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔) 

มหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖  (เอกสาร

หมายเลข ๕.๑.๑.๑๕) ดังนี ้

๑. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ (เอกสารหมายเลข 
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ม ี ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ 

๕.๑.๑.๑๖) 

๒. วิเคราะห SWOT ANALYSIS เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม (เอกสารหมายเลข 

๕.๑.๑.๑๗) 

๓. จัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ และวิเคราะหความสอดคลองของแผน

ยุทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑ กับมาตรฐานตางๆ ไดแก มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ  แผนการศึกษาแหงชาติ (ฉบับปรับปรุง(พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๙)  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐  (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

๑๕ ป ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๑๑ 

(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เปนตน (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑.๑๘) 

๔. นําเสนอแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๒ วันที่  ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑.๑๙) เสนอ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑.๒๐) 

 

ขอ ๒. การกํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่

ประกอบไป ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย 

บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลกัสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

 

มหาวิทยาลัยราชธานี มีการกํากับติดตามขอมูลทางการเงิน โดยมีการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่

ประกอบไปดวย ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร 

การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน โดยไดดําเนินการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของทุก

หลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๒.๑) 

 

ขอ ๓. ดําเนนิงานตามแผน บริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด

จากปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของ 

สถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 

มหาวิทยาลัยราชานี มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารมหาวิทยาลัย  

และตัวแทนที่ รับผิดชอบพันธกิจหลักรวมเปนคณะกรรมการ (เอกสารหมายเลข ๕ .๑.๓.๑) ซึ่ ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการดําเนินการ ดังนี ้

๑. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประชุมเพื่อวิเคราะหความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่

กอใหเกิดความเสี่ยงทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยใชขอมูลจากรายงานผลการประเมินแผน

บริหารความเสี่ยง ปการศึกษา ๒๕๖๐ มาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ โดย

ไดดําเนินการวิเคราะห และระบุความเสี่ยง ๓ ดาน ๖ ประเด็นความเสี่ยงดังนี้  (เอกสารหมายเลข 

๕.๑.๓.๒)  

ดานกลยุทธ ๓ ประเด็นความเสี่ยง คือ  

๑. จํานวนผูเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีมีไมเปนไปตามเปาหมาย 
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๒. การรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความลาชา 

๓. คุณวุฒ ิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําไมเปนไปตามเกณฑ สกอ. 

          ดานการปฏิบัติงาน ๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ  

๑. ผลงานทางวิชาการมีระดับคุณภาพนอย 

๒. ความไมมั่นคงของระบบสารสนเทศ 

          ดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ 

๑. ความเสียหายที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติ (วาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟาคะนอง)  

๒. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 

๑ เพื่อเปนแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และนําเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง

ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๓.๓) มี

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงขึ้นไป และดําเนินการตามแผนเพื่อใหความเสี่ยง

ลดลง กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข 

๕.๑.๓.๔) และรายงานผลตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒ 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๓.๕) เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ และใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ในปการศึกษา 

๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สงผลใหความเสี่ยง

ลดลง ๓ ดาน ๓ ประเด็นความเสี่ยง ดังนี ้

  ดานกลยุทธ ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ การรับทราบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาอาจมีความลาชา 

 ในปการศึกษา ๒๔๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานี มีหลักสูตรที่สงใหสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร จํานวน ๙ หลักสูตร ไดรับการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๑ หลักสูตร และมีการติดตามขอมูล และปรับแกตาม

ขอเสนอแนะเปนระยะอยางตอเนื่อง เพ่ือใหทุกหลักสูตรไดรับการรับทราบตามกรอบระยะเวลา  

        คะแนนความเสี่ยงกอนบริหารความเสี่ยง ๔ x ๕ = ๒๐ (สูง) 

           คะแนนความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง ๒ x ๕ = ๑๐ (ปานกลาง) 

 ดานการปฏิบัติงาน ๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ  

 ๑.  ผลงานทางวิชาการมีระดับคุณภาพนอย 

 ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลงานวิชาการตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูล TCI จํานวน ๑๕ เรื่อง รวม 

๑๐.๖ หนวยน้ําหนัก เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา ๒๕๖๐ จํานวน ๕ เรื่อง ๑ หนวยน้ําหนัก  

  คะแนนความเสี่ยงกอนบริหารความเสี่ยง ๔ x ๓ = ๑๒ (สูง) 

  คะแนนความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง ๓ x ๓ = ๙ (ปานกลาง) 

 ๒.  ความไมมั่นคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานีไมพบการลมของระบบสารสนเทศ 

  คะแนนความเสี่ยงกอนบริหารความเสี่ยง ๔ x ๕ = ๒๐ (สูง) 

  คะแนนความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง ๓ x ๓ = ๙ (ปานกลาง) 

           ดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสียหายที่อาจเกิด
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จากภัยธรรมชาติ (วาตภัย อุทกภัย พายุฝนฟาคะนอง)  

ผลการดําเนินงาน ความเสี่ยงลดลง  

 ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานีไมพบความเสียหายที่ เกิดจากภัยธรรมชาต ิ(วาตภัย 

อุทกภัย พายุฝนฟาคะนอง) 

    คะแนนความเสี่ยงกอนบริหารความเสี่ยง ๔ x ๔ = ๑๖ (สูง) 

   คะแนนความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง ๓ x ๓ = ๙ (ปานกลาง) 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะใหวางแผนจัดการความเสี่ยงที่คงที่อยางตอเนื่อง  

โดยใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธขอมูลหลักสูตร ผลการดําเนินงานดีเดน และการแนะแนวเขา

ศึกษาตอ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยของอาจารยประจํา

อยางตอเนื่องเพื่อใหอาจารยนํามาใชประกอบการขอตําแหนงทางวิชาการ รวมถึงวิเคราะหความเสี่ยงดาน

ความปลอดภัยประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชธานี ไดนําผลการประเมินความเสี่ยงปการศึกษา 

๒๕๖๑ และขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร มาวิเคราะหความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง และปจจัยที่

กอใหเกิดความเสี่ยงทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ปการศึกษา 

๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๓.๖) และเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 

๗/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณา และใหความเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๓.๗) 

 
ขอ ๔. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการดําเนินงาน

อยางชัดเจน 

 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ดังตอไปนี ้

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) การทํางานของ มหาวิทยาลัย เปนไปตามแผนยุทธศาสตร  ๕ ป 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๑) ซึ่งมีการถอดเปนแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสาร

หมายเลข ๕.๑.๔.๒) มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายการทํางานตามภารกิจหลัก ๔ ดาน มี

กระบวนการดําเนินงานในแตละภารกิจ มีการติดตามและการประเมินงานอยางตอเนื่องเปนประจํา ผาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๓)  

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) มหาวิทยาลัยมีระบบงานและระบบสารสนเทศที่ชวยสนับสนุนการ

ดําเนินงานที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เชน ระบบงานทะเบียน (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๔)  ซึ่งสามารถที่

จะชวยอาจารยที่ปรึกษา ในการตรวจสอบผลการลงทะเบียน การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา รวมถึง

การติดตอสื่อสารกับนักศึกษาไดสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ

งานวิจัยของอาจารยประจําที่นํามาใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย/งานสรางสรรค ของทางมหาวิทยาลัย 

โดยทางผูบริหารมหาวิทยาลัยนําขอมูลจากระบบสารสนเทศมาใชในการพิจารณาภาระงานของอาจารยใน

แตละปการศึกษา เพื่อกอใหเกิดความเหมาะสมในภาระงานของอาจารยในแตละปการศึกษา รวมถึงการ

พิจารณาเงินสนับสนุนงานวิจัย เพื่อใชในการติดตามภารกิจดานงานวิจัยของ มหาวิทยาลัย (เอกสาร

หมายเลข ๕.๑.๔.๕) ที่มีการประชาสัมพันธขาวสารขอมูลที่เปนประโยชนตอบุคลากรและบุคคลภายนอก 

ทําใหการสื่อสารมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการ

วิเคราะหขอมูลทางการเงิน คํานวณตนทุนตอหนอยในแตละหลักสูตร และสามารถนํามาวิเคราะหความ
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คุมคาของการบริหารหลักสูตรได 

๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) มหาวิทยาลัยมีการใหบริการดานตาง ๆ ตามพันธกิจ ที่

สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียไดทุกกลุมที่มีความหลากหลายได

เปนอยางดี เชน การบริการหองสมุด สิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๖) และมีการ

ประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงานตางๆ เชน หองสมุดและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพื่อ

นําไปพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๗) และจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพการ

สอนของอาจารย (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๘) เพือ่ใชในการพัฒนาและปรับปรุงการสอนตอไป นอกจากนี้

มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความตองการชุมชน เพื่อนําความตองการชุมชนมาจัดโครงการบริการวิชาการแก

สังคม โดยในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่ที่โรงเรียนผูสูงอายุ

หนองกินเพล  ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานีตามความตองการของชุมชน 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๙) 

๔.หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) มหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจที่กําหนดไว ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มีการดําเนินงานที่แสดงถึงความ

รับผิดชอบตอชุมชน โดยมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการบริการวิชาการแกสังคมตามความตองการของชุมชน 

ที่โรงเรียนผูสูงอายุหนองกินเพล  ตําบลหนองกินเพล อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานีตามความ

ตองการของชุมชน (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๑๐)  

๕.หลักความโปรงใส (Transparency) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ

อยางเครงครัด และมีการรายงานผลการดําเนินงานตางๆ แกที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหทราบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ในภารกิจดานตางๆ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๑๑)  

๖. หลักการมีสวนรวม (Participation) มหาวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย 

เพื่อใหคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย ผูบริหารระดับคณะ และหัวหนาหนวยงาน ไดมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๑๒) และมหาวิทยาลัยมีการประชุมคณาจารย

มหาวิทยาลัย เพื่อเปนการรายงานผลการดําเนินงานในดานตางๆ พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของคณาจารยเพื่อนําไปพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๑๓) 

๗. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) อธิการบดีไดมีการกระจายอํานาจไปยังรองอธิการบดี 

คณบดี ผูอํานวยการสํานัก ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีการมอบอํานาจใหกํากับดูแลหนวยงานตาม

โครงสรางองคการของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๑๔) และมีอํานาจในการตัดสินใจและสั่ง

การตามความเหมาะสม (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๑๕) 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) มหาวิทยาลัยมีการใชอํานาจ กฎระเบียบขอบังคับในการบริหารงานดวย

ความเปนธรรม    ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีการออกขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย ระเบียบ และประกาศ เพื่อถือปฏิบัติรวมกัน (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๑๖) ทั้งนี้ไดมีการ

เผยแพรขอบังคับ กฎระเบียบและประกาศผานเว็บไซดของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๑๗)  

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) มหาวิทยาลัยใหโอกาสในการศึกษาเรียนรูดวยความเสมอภาค และ

สงเสริมใหบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ไดพัฒนาตนเองในการเขารวมประชุม ฝกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงาน (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๑๘)  



~ ๖๓ ~ 
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๑๐. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการโดยมุงเนนฉันทา

มติ ยึดหลักการของการมีสวนรวมทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหาขอตกลงรวมกันในการ

ปฏิบัติงานทั้ งจากผูมีสวนไดสวนเสีย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเปดโอกาสใหบุคลากร

มหาวิทยาลัย มีโอกาสแสดงความคิดเห็นผานชองทางสื่อสารตางๆ ทั้งการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย เพื่อเปดโอกาสใหผูบริหารมหาวิทยาลัย ไดแสดงความคิดเห็นและหาขอสรุปรวมกัน เพื่อ

ถายทอดใหแกบุคลากรภายในหนวยงานเพื่อชวยกันขับเคลื่อนใหมหาวิทาลัยมุงไปสูเปาหมายตอไป 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๑๙) และการประชุมอาจารยมหาวิทยาลัย เพื่อเปดโอกาสใหคณาจารย

มหาวิทยาลัยไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป  (เอกสารหมายเลข 

๕.๑.๔.๒๐) 

 
ขอ ๕. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนนิการจัดการความรู

ตามระบบ 

 

มหาวิทยาลัยมีการกํากับใหทุกคณะดําเนินการจัดการความรูตามระบบ โดยแตละคณะจะตองกําหนด

ในแผนปฏิบัติการใหมีการดําเนินการจัดการความรูอยางนอย ๒ ดาน คือ ดานการผลิตบัณฑิตและดาน

งานวิจัย และติดตามใหมีการนําเสนอแผนการจัดการความรูตอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๕.๑) โดยในปการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกคณะมแีผนการดําเนินการ

จัดการความรูครบทั้ง ๒ ดานคือ ดานการผลิตบัณฑิตและดานงานวิจัย ดังนี ้(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๕.๒) 

คณะ การจัดการความรู 

ดานการผลิตบณัฑิต 

การจัดการความรูดานการวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย หองเรียนแหงคุณภาพ 

(Quality classroom) 

การวิจัยเชิงประเมิน 

(Evaluation Research) 

คณะวิศวกรรมศาสตร การออกขอสอบคํานวนและ

บรรยาย 

เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ 

คณะนิติศาสตร เทคนิคการสอนระดบัอุดมศึกษา การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนผาน

เทคนิคการวัดประเมินในชั้นเรียน 

คณะพยาบาลศาสตร ๑) เทคนิคการสอนโดยใช 

Application 

๒) การจัดการเรียนรูสําหรับ

นักศึกษายุค ๔.๐ 

เขียนบทความอยางไรใหไดรับการ

ตีพิมพ 

คณะบริหารธุรกิจ การบูรณาการงานวิจัย หรือ การ

บริการวิชาการแกสังคม กับการ

เรียนการสอน 

เทคนิคการเขียนบทความวิชาการเพื่อ

ตีพิมพในวารสารวิชาการ 

คณะศึกษาศาสตร การสอนโดยใชโครงงานเนื้อหา การออกแบบการวิจัยทางการศึกษา 

 

เมื่อผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะมีการดําเนินตามขั้นตอนของการจัดการความรู โดย

มหาวิทยาลัยใหการสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดการความรู สถานที่ในการ



~ ๖๔ ~ 
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ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนเว็ปไซดที่ใชในการเผยแพรแนวปฏิบัติที่ดี (เอกสารหมายเลข 

๕.๑.๕.๓)  และมีการติดตามผลการดําเนินการจัดการความรูของแตละคณะในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๕/๕๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๕.๔) โดยทุกคณะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และไดแนวปฏิบัติที่ดคีรบทุกดาน  (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๕.๕) 

 
ขอ ๖. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

 

มหาวิทยาลัยราชธานี มีแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  

ที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

๑. มหาวิทยาลัยฯมีแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ซึ่งมียุทธศาสตรที่ 

๕  การบริหารจัดการที่ดี ในกลยุทธที่ ๕.๘ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนใหมีศักยภาพและขีดความสามารถที่สูงขึ้น โดยนําขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยและ

ขอมูลของบุคลากร เชน จํานวนบุคลากรทั้งหมด จํานวนบุคลากรจําแนกตามคุณวุฒินํามาวิเคราะห

สถานการณและจัดทําเปนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๖.๑) ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารและพัฒนาบุคลากร (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๖.๒) เพื่อกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน   

๒. คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร ทําหนาท่ีจัดทําแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการและสายสนับสนุน  เพ่ือกํากับติดตามผลการกําเนินงานใหเปนไปตามแผน โดยมี

การสํารวจความตองการในการพัฒนาตนเอง ของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสาร

หมายเลข ๕.๑.๖.๓) และนําขอมูลมาวางแผนการบริหาร และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน  ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชธานี และ

นําเสนอในที่ประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข 

๕.๑.๖.๔) 

๓. ในปการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร กํากับ ติดตาม การบริหาร

และการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผน โดย

นําเสนอผลการดําเนินงานในรอบ ๖ เดือน ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๖.๕)  

๓.๑ แผนบริหารบุคลากร ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีการจัดทําแผนอัตรากําลังทั้งอาจารยและ

บุคลากรสายสนบัสนุน และดําเนินการตามแผน 

๓.๒ แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  มีดังนี้ 

 - แผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สนับสนุนใหอาจารยไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 

โดยการเขารวมการฝกอบรม การประชุมวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๖.๖) เพ่ือเปนการเพ่ิม

ความรูและทักษะการปฏิบัติงาน มีการกําหนดแนวทางการติดตามประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการอบรม 
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ประชุมวิชาการ เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาอาจารยสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามา

ใช ในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและงานท่ีเกี่ยวของ 

 - แผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สนับสนุนใหบุคลากรสายสนับสนุนไดมีโอกาสใน

การพัฒนาตนเอง โดยการเขารวมการฝกอบรมนอกสถาบัน และมหาวิทยาลัยจัดอบรมเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพการทํางานใหแกบุคลากร (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๖.๗)  

๓.๓ ผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน   

 - อาจารยไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง ในปการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข 

๕.๑.๖.๘) 

 - บุคลากรสายสนับสนุนไดเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในปการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสาร

หมายเลข ๕.๑.๖.๙) 

๔. มหาวิทยาลัยฯ ใหความสําคัญและสงเสริมดานสวัสดิการ การเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสราง

ขวญัและกําลังใจใหอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนี ้

 - มีสโมสรอาจารย 

 - มีสนามกีฬาหลายประเภท เชน สนามเทนนิส สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล สนาม

ไดรฟกอลฟ โตะแขงขันเทเบลิเทนนิส และลานอเนกประสงคสําหรับฝกเตนลีลาศ เตนแอรโรบิก การ

ออกกําลังกาย การออกกําลังกายแบบมณีเวช เปนตน ซึ่งเปนสิ่งที่เสริมสรางสุขภาพที่ดีในการ

ทํางานของบุคลากร (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๖.๑๐)  

 - มี กิ จก ร ร ม เสริ มส ร าง ขวัญ แ ละกํ าลั ง ใจ ในก าร ทํ าง าน  (เอ กสาร หม าย เล ข 

๕.๑.๖.๑๑) ไดแก การจัดเลี้ยงงานปใหม มหาวิทยาลัยราชธานีพาอาจารย ไปศึกษาดูงานที่จังหวัด

เลย 

 - ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสรางบรรยากาศของสถานท่ีทํางานใหนาอยู  

 - การจัดสวัสดิการท่ีพักอาศัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดหอพักใหอาจารย (เอกสารหมายเลข 

๕.๑.๖.๑๒) 

 - จัดสวัสดิการและเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคโดยมหาวิทยาลัยออก

ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเกี่ยวกับสวัสดิการสําหรับบุคคล (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๖.๑๓) 

๕. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีตอการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๖.๑๔) 

๖. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากรสาย

สนับสนุน และได สรุปผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน ปการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๖.๑๕) และนําเสนอตอที่ประชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณา (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๖.๑๖) 

๗. มหาวิทยาลัยฯ มีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและแผนพัฒนา



~ ๖๖ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ 

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนไปปรับปรุงและจัดทําแผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๒  (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๖.๑๗) และเสนอแผนการ

บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ใน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๖.๑๘) 

 

ขอ ๗. การกํากับติดตาม สงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพ ภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

 

ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานี กําหนดใหทุกหลักสูตร ทุกคณะ มีดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษาป พ.ศ. 

๒๕๕๗ ของสกอ. ตามมตกิรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๑)  

ดังนี ้

กลไกการประกันคุณภาพภายใน 

    มหาวิทยาลัยราชธานี มีกลไกการประกันคุณภาพภายในผาน คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับสถาบัน (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๒) มีหนาที่ พัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในของคณะ โดยมีฝายประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานกลางในการสงเสริมและ

สนับสนุนการดําเนินงาน และกระตุนใหมีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใตกรอบ

นโยบายและหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)กําหนด 

การกํากับติดตาม ควบคุมการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชธานี มีการติดตามผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้การประกัน

คุณภาพ ภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๓) คณะ (เอกสาร

หมายเลข ๕.๑.๗.๔) และสถาบัน ผานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน และ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อใหขอ เสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน (เอกสารหมายเลข 

๕.๑.๗.๕) 

การสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ               

มหาวิทยาลัยราชธานี กําหนดใหมีการสงเสริมสรางความรูความเขาใจการประกันคุณภาพภายใน ทั้ง

ในระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ผานการประชุมอาจารยมหาวิทยาลัยราชธานี โดยมวีาระของฝาย

ประกันคุณภาพการศึกษา ในการรายงานความกาวหนา การกํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา การเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งในระดับ

หลักสูตร คณะ และสถาบัน  สรางความตระหนักใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ ในงานประกันคุณภาพ

การศึกษา  ในการนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตร และคณะ  

มีการจัดทํา Website ในการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ

มหาวิทยาลัย http://assu.rtu.ac.th/new-page-2.html   

ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยราชธานี  มีการจัดทําระบบการจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา Online เพื่อ

รองรับการอัพโหลดเอกสารที่ เกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชธานี ผาน URL: 



~ ๖๗ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนนิงานตามเกณฑ 

http://qa.rtu.ac.th/index.php  

การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ 

สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  เห็นชอบรูปแบบและวิธีการ

ประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยหลักการดําเนินงานเปนตามกรอบแนวทางที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยโดยกําหนดใหการ ประเมิน

คุณภาพภายใน  

๑. ระดับหลักสูตร กําหนดประเมินคุณภาพภายใน เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๒. ระดับคณะ กําหนดประเมินคุณภาพภายใน เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ 

๓. ระดับสถาบัน กําหนดประเมินคุณภาพภายใน เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑.๗.๖)  

การจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุง 

จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๐  ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ได

ติดตามและนําเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน เสนอตอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (เอกสาร

หมายเลข ๕.๑.๗.๗)  

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๕.๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ 

๕.๑.๑.๒ แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕.๑.๑.๓ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน มหาวิทยาลัยราชธาน ี

๕.๑.๑.๔ ผลการวิเคราะห SWOT  

๕.๑.๑.๕ รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชธาน ี

๕.๑.๑.๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

๕.๑.๑.๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 

๕.๑.๑.๘ แผนกลยุทธทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชธาน ี

๕.๑.๑.๙ รายงานสรุปผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ 

๕.๑.๑.๑๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

๕.๑.๑.๑๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

๕.๑.๑.๑๒ แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕.๑.๑.๑๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 

๕.๑.๑.๑๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

๕.๑.๑.๑๕ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖ 

๕.๑.๑.๑๖ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน มหาวิทยาลัยราชธาน ี

๕.๑.๑.๑๗ ผลการวิเคราะห SWOT  



~ ๖๘ ~ 
 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๕.๑.๑.๑๘ รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชธาน ี

๕.๑.๑.๑๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

๕.๑.๑.๒๐ รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 

๕.๑.๒.๑ รายงานการวิเคราะหทางการเงิน 

๕.๑.๓.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 

๒๕๖๑  

๕.๑.๓.๒ แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕.๑.๓.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

๕.๑.๓.๔ รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕.๑.๓.๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ 

๕.๑.๓.๖ แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕.๑.๓.๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ 

๕.๑.๔.๑ แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี (๒๕๕๗-๒๕๖๑) 

๕.๑.๔.๒ แผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕.๑.๔.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี ๕/๒๕๖๑ 

๕.๑.๔.๔ ตัวอยางเอกสารจากระบบทะเบียนออนไลน 

๕.๑.๔.๕ Print screen ระบบฐานขอมูลงานวิจัย http://researchmis.rtu.ac.th/ 

๕.๑.๔.๖ ภาพถายหองสมุด หองเรียน และบริเวณตางๆ ในมหาวิทยาลัย 

๕.๑.๔.๗ ผลการประเมินความพึงพอใจหองสมุดและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

๕.๑.๔.๘ ตัวอยางผลประเมินการสอนอาจารย ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕.๑.๔.๙ โครงการบริการวิชาการแกสังคมมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๑.๔.๑๐ โครงการบริการวิชาการแกสังคมมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕.๑.๔.๑๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธาน ี๖/๒๕๖๑ 

๕.๑.๔.๑๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธาน ี๗/๒๕๖๑ 

๕.๑.๔.๑๓ รายงานการประชุมอาจารย มหาวิทยาลัยราชธาน ี๘/๒๕๖๑ 

๕.๑.๔.๑๔ โครงสรางองคการ มหาวิทยาลัยราชธาน ี

๕.๑.๔.๑๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธาน ี๕/๒๕๖๑ 

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 ๒๕๖๑ 

๕.๑.๔.๑๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี ๗/๒๕๖๑ 

๕.๑.๔.๒๐ รายงานการประชุมอาจารย มหาวิทยาลัยราชธาน ี๖/๒๕๖๒ 

๕.๑.๕.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 

๕.๑.๕.๒ สรุปแผนการจัดการความรู ปการศึกษา ๒๕๖๑ 



~ ๖๙ ~ 
 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๕.๑.๕.๓ การสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู  

๕.๑.๕.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ 

๕.๑.๕.๕ สรุปผลการจัดการความรูและแนวปฏิบัตทิี่ด ีปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕.๑.๖.๑ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕.๑.๖.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

๕.๑.๖.๓ รายงานผลการสํารวจความตองการ การพัฒนาตนเองของบุคลากร ๒๕๖๐ 

๕.๑.๖.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที ่ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  

๕.๑.๖.๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที ่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

๕.๑.๖.๖ แผนการเขารวมอบรมหรือประชุมวิชาการของคณาจารย 

๕.๑.๖.๗ แผนการเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน 

๕.๑.๖.๘ สรุปผลการเขารวมอบรม เพื่อพัฒนาตนเองของอาจารย 

๕.๑.๖.๙ สรุปผลการเขารวมอบรม เพื่อพัฒนาตนเองของบุคลากรสนับสนุน 

๕.๑.๖.๑๐ ภาพถายบรรยากาศมหาวิทยาลัยราชธาน ี

๕.๑.๖.๑๑ ภาพกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ 

๕.๑.๖.๑๒ รายชื่ออาจารยที่เขาพักในหอพักที่มหาวิทยาลัยจัดให 

๕.๑.๖.๑๓ ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับสวัสดิการสําหรับบุคลากร 

๕.๑.๖.๑๔ ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารยและบุคลากร 

๕.๑.๖.๑๕ รายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคคลากร ๒๕๖๑ 

๕.๑.๖.๑๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที ่ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  

๕.๑.๖.๑๗ แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๕.๑.๖.๑๘ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที ่ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒  

๕.๑.๗.๑ รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

๕.๑.๗.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ๒๕๖๑ 

๕.๑.๗.๓ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (ระดบัหลักสูตร) 

๕.๑.๗.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (ระดบัคณะ) 

๕.๑.๗.๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ (ระดบัสถาบัน) 

๕.๑.๗.๖ ตารางกําหนดแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชธาน ีประจําป

การศึกษา ๒๕๖๑ 

๕.๑.๗.๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชธาน ี

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ (แผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

สถาบัน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑) 

 

 

 

 



~ ๗๐ ~ 
 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

๗ ขอ ๗ ขอ บรรล ุ ๕ คะแนน 

 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ 
 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลลัพธ 
 

เกณฑการประเมนิ  

 

คะแนนที่ได =  

 
 

สรุปผลการดําเนินงานและการบรรลุเปาหมาย 
  

ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธาน ี ไดมีการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีผลการประเมนิ

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ดังนี ้

 

ขอมูลพื้นฐาน ปการศึกษา 

 ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

คณะนิติศาสตร ๓.๔๐ ๓.๘๒ ๓.๖๓ 

คณะบริหารธุรกิจ ๔.๐๖ ๔.๑๐ ๔.๑๑ 

คณะพยาบาลศาสตร ๓.๕๓ ๓.๕๑ ๓.๕๕ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๓.๙๖ ๔.๐๑ ๔.๑๖ 

คณะศึกษาศาสตร ๓.๕๔ ๓.๖๙ ๓.๒๕ 

บัณฑิตวิทยาลัย ๔.๕๓ ๔.๗๐ ๔.๒๔ 

คะแนนเฉลี่ยทุกคณะ ๓.๘๔ ๓.๙๗ ๓.๘๒ 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๕.๒.๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป ๒๕๖๑ 

 
 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดบัคณะทุกคณะ 

จํานวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 



~ ๗๑ ~ 
 

 

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 

 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานี กําหนดใหทุกหลักสูตร ทุกคณะ มีดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษาป พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ของสกอ. ตามมติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑ วันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ (เอกสาร

หมายเลข ๕.๓.๑.๑) ซึ่งเห็นชอบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป ๒๕๖๑ 

ซึ่งดําเนินการตอเนื่องมาจากปการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 

กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร และคณะ  

    กลไกสําคัญของมหาวิทยาลัยท่ีทําหนาท่ีหลักในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานประกัน

คุณภาพของ หลักสูตรและคณะ  คอื คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหารวิชาการของ

มหาวิทยาลัย คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย โดยมีฝายประกันคุณภาพการศึกษา เปนหนวยงานประสานงาน                   โดยมี

เครื่องมือสําคัญที่ชวยในการกํากับ ติดตามการดําเนินงาน คือ การประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย โดยจะมีวาระในการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานประกันคุณภาพของ

หลักสูตรและคณะ เชน  การมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละตัวบงช้ี ทั้งระดับหลักสูตร และ

ระดับสถาบัน จากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่เปนตัวแทนมาจาก

ทุกคณะ (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๑.๒) การกําหนดแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๑.๓) การมอบหมายใหงานติดตาม ตรวจสอบ

และประเมนิผลการดําเนินงาน ทําหนาท่ีติดตามผลการดําเนินงานประกัน คุณภาพโดยใหลง

รายละเอียดถึงระดับหลักสูตร และระดับคณะ (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๑.๔)  เปนตน 

 



~ ๗๒ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

1. การควบคุมคุณภาพ 

                1) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร      

                 -  คณะกรรมการประจําคณะ ทําหนาท่ีหลักในการกํากับติดตามการดําเนินการของ

หลักสูตรใหเปนไป ตามองคประกอบการประกันคุณภาพภายในกําหนด 

                 – ฝายประกันคุณภาพการศึกษา เปนหนวยงานที่ทําหนาท่ีในการสงเสริม สนับสนุน 

กํากับติดตาม การดําเนินงานของหลักสูตรใหมีคุณภาพ มาตรฐาน เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒   

                - สํานักวิชาการ ทําหนาที่ในการกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะให

มีผลการดําเนินงานเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ใน

ระดับปริญญาตรีและ บัณฑิตศึกษา ตามลําดับ  

                - คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทําหนาที่กําหนดแนวทางการดําเนินงาน การ

กํากับติดตามการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ในระดับหลักสูตร 

                2) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ                       

                - คณะกรรมการประจําคณะ ทําหนาที่หลักในการกํากับติดตามการดําเนินการของคณะให

เปนไปตาม องคประกอบการประกันคุณภาพภายในกําหนด 

                 - ฝายประกันคุณภาพการศึกษา  ทําหนาที่ในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน และ

กระตุนใหมีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเผยแพรคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สกอ. เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน

ของหลักสูตรและคณะ จัดทําระบบการจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา Online เพื่อรองรับการอัพ

โห ลด เอ กส าร ที่ เกี่ ย ว ข อ งกั บ ง า นป ร ะกั นคุ ณ ภา พข อ งมหา วิ ท ยา ลั ยร า ช ธ า นี  ผ าน  URL: 

http://qa.rtu.ac.th/index.php  เพื่อรองรับเอกสารการประเมิน คุณภาพระดับหลักสูตร ผานระบบ CHE-QA 

Online และจัดทํา Template การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร  

                 - คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทําหนาที่โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงาน กํากับ

ติดตามการ ดําเนินงานและใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ  

2. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 

       การติดตามผลการดําเนินงานตามองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตรและ ระดับคณะนั้น มหาวิทยาลัยราชธานี กําหนดใหดําเนินการโดยการรายงานผลการดาํเนินงาน

ของระดับหลักสูตร และระดับคณะ นําเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะ พิจารณากอน เพื่อรายงานตอ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๑.๕) และ คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามลําดับตอไป (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๑.๖) 
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ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

3. การประเมินคุณภาพ 

     ฝายประกันคุณภาพการศึกษา ไดเสนอรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน            

ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยดําเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) กําหนด โดยกําหนดในมีการประเมนิคุณภาพภายใน ระดับ

หลักสูตร ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  จํานวนทั้งสิ้น ๑๑ หลักสูตร และประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  จํานวน ๖ คณะ (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๑.๗) 

4. การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ 

      ฝายประกันคุณภาพการศึกษา   กําหนดใหหลักสูตรและคณะ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในแตละ

ปการศึกษา ทั้งนี้ในระดับสถาบัน ฝายประกันคุณภาพฯ นําผลการประเมินประกันคุณภาพในปการศึกษา 

๒๕๖๐  ไดจัดทํา และนําเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน (เอกสารหมายเลข 

๕.๓.๑.๘) เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข ๕.๓.๑.๙) 

 
๒. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ ๑ และ

รายงานผลการติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

 

         ในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชธานี มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินงานโดย

มอบหมายให สภาวิชาการทําหนาที่กลั่นกรองหลักสูตรกอนเขาสภามหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการ

ประจําคณะ เปนผูกํ ากับและติดตามผลดําเนินการของทุกหลักสูตร และรายงานผลการติดตามให

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอยางตอเนื่อง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ

มหาวิทยาลัย ทําหนาที่ในการ พัฒนา บริหาร กํากับ ติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 

          ในระดับคณะ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบใน

การกํากับ ติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพทุกระดับของมหาวิทยาลัย  โดยมีอธิการบดี เปน

ประธานกรรมการ รองอธิการดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี เปน กรรมการ และหัวหนาฝายประกันคุณภาพ

การศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ โดยมฝีายประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยประสานงาน และ

รายงานผลการติดตามใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาตามแนวทางที่ไดกําหนดไว 

 
๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 

ผลการดําเนินงาน :                  

     มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผล

ตาม องคประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีหลายรูปแบบ 

ประกอบดวยทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรอื่น ๆ ตามงบประมาณที่ไดมีการ

จัดสรรของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและคณะ อาทิ  
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     1. ดานการผลิตบัณฑิต  มีการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของหนวยงาน อาทิ  

โครงการพัฒนาหลักสูตร(TQF) อบรมใหความรูอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรเกี่ยวการพัฒนา หลักสูตรและรายวิชา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เปนตน   

ฝายกิจการนักศึกษา จัดสรรงบประมาณสําหรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทุนการศึกษา และการ

บริการดานตาง ๆใหแก การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษากอนเขาศึกษา   (เอกสาร

หมายเลข ๕.๓.๓.๑)  

      2. ดานการวิจัย  มีการจัดสรรงบประมาณใหสํานักวิจัย เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหอาจารย

และนักวิจัยไดผลิตผลงานวิจัยและนําเสนอผลงานวิชาการ รวมถึงการจัดประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “ราชธานีวิชาการ” เพ่ือเปนเวทีเผยแพรผลงานทางวิชาการของอาจารย และการจัดทํา

วารสาร “ราชธานีนวัตกรรมทางสังคมศาสตร”และ “ราชธานีนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรสุขภาพ” 

เพ่ือเปนแหลงใหอาจารยตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการออกสูสาธารณชน (เอกสารหมายเลข 

๕.๓.๓.๒) 

      3. ดานบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดสรรงบประมาณให

ศูนยบริการวิชาการและสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากร

ในการจัดทํา โครงการบริการวิชาการและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (เอกสารหมายเลข 

๕.๓.๓.๓) 

       4. ดานการบริหารจัดการ มีการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของหนวยงาน อาทิ  

           ศูนยคอมพิวเตอรและเครือขาย สําหรับใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหา

อุปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบเครือขาย เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณดาน

สารสนเทศอื่นๆ และ พัฒนาศักยภาพดาน เทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย บุคคลกร นักศึกษา      

           สํานักวิทยบริการ สําหรับพัฒนาการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

การ คนควา การวิจัย   

           ฝายประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับการสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและ

คณะ เชน จัดกิจกรรมสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงานระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน 

 
๔. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผานการพิจารณาของกรรมการ

ระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

 

มหาวิทยาลัยราชธานี มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ 

และสถาบัน เสนอตอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยในปการศึกษา ๒๕๖๑ มีการ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลั กสูตร ประจําป  ๒๕๖๐ ต อ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  

      โดยผลการประเมนิคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐ สรุปไดดังนี ้
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1) ทุกหลักสูตร “ผาน” องคประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน จํานวน ๑๓ หลักสูตร 

ปริญญาตรี คะแนนเต็ม ๕ 

คณะนติิศาสตร   

- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ๓.๓๗ 

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๓.๕๑ 

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 

และผลการประเมินคุณภาพ หลักสูตรเมื่อเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑  

ปการศึกษา ๒๕๕๙ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.๒๐ ๓.๒๖ ๓.๓๖ 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

นําเสนอตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑   

       ปการศึกษา ๒๕๖๑  มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ป

การศึกษา ๒๕๖๐ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 
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คณะวิชา คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

นิติศาสตร ๓.๘๒ ดี 

คณะบริหารธุรกิจ ๔.๑๐ ดี 

คณะพยาบาลศาสตร ๓.๕๑ ดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๔.๐๑ ดี 

คณะศึกษาศาสตร ๓.๖๙ ดี 

บัณฑิตวิทยาลัย ๔.๗๐ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยทุกคณะ ๓.๙๗ ดี 

 

และผลการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ เมื่อเทียบกับปการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑  

ปการศึกษา ๒๕๕๙ ปการศึกษา ๒๕๖๐ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๓.๘๔ ๓.๙๗ ๓.๙๒ 

 

ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สภามหาวิทยาลัยมีความเห็นควรใหความสําคัญในการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร เนื่องจากปจจุบันแนวโนม

จํานวนนักศึกษาลดลงจึงควรพิจารณาปรับหลักสูตรใหเปนที่ตองการของสังคม ชุมชน และพัฒนา

หลักสูตรใหมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม ควรมุงเนนใหคะแนนประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในใหมีระดับดีอยางตอเนื่อง 

 
๕. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการ

ดําเนินงานของคณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

 

ผลการประเมินคุณภาพหลกัสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐  

     ฝายประกันคุณภาพฯนําผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐ นําเสนอ

ตอที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ครั้ง

ที่ ๔/๒๕๖๑ โดยหลักสูตร ไดนําขอเสนอแนะจากที่ประชุมมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ

หลักสูตรใหดีขึ้น พบวา ผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๐ 

สวนใหญมีแนวโนมท่ีดีขึ้น คาคะแนนเฉลี่ยมีแนวโนมท่ีดีขึ้นตามลําดับ จาก ๓.๒๐ เปน ๓.๒๖ และใน

ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมิน ๓.๓๖  

 

 

 



~ ๗๗ ~ 
 

 

ม ี ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

ผลการประเมินคุณภาพระดับคณะ 

         ฝายประกันคุณภาพฯนําผลการประเมนิคุณภาพ ระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๖๐ นําเสนอตอ

ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

๔/๒๕๖๑ โดยคณะ ไดนําขอเสนอแนะจากท่ีประชุมมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของคณะใหดี

ขึ้น พบวา ผลการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ถึง ๒๕๖๐ สวนใหญมีแนวโนม

ที่ดีขึ้น คาคะแนนเฉลี่ยมีแนวโนมที่ดีขึ้นตามลําดับ จาก ๓.๘๔ เปน ๓.๙๗ และในปการศึกษา 

๒๕๖๑ มีผลการประเมิน ๓.๙๒ เนื่องจากมีการปดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สงผลใหสัดสวน

คุณวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ ลดลง สงผลใหคาคะแนนในป

การศึกษา ๒๕๖๑ ลดลง 

 ๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน 

 
ในปการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชธานี มีการประเมินทั้งสิ้น ๑๓ หลักสูตร โดยทุกหลักสูตร

ผานองคประกอบที ่๑ การกํากับมาตรฐาน ตามเกณฑประกันคุณภาพที่ สกอ. กําหนด  
 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร/หลักฐาน 

๕.๓.๑.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

๕.๓.๑.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจําป ๒๕๖๑ 

๕.๓.๑.๓ แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

๕.๓.๑.๔ รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัสถาบัน  

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ 

๕.๓.๑.๕ รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัสถาบัน  

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑  

๕.๓.๑.๖ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 

๕.๓.๑.๗ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

๕.๓.๑.๘ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพ ประจําป ๒๕๖๑ 

๕.๓.๑.๙ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 

๕.๓.๓.๑ กิจกรรมโครงการดานการผลิตบัณฑิต 

๕.๓.๓.๒ กิจกรรมโครงการดานการวิจัย 

๕.๓.๓.๓ กิจกรรมโครงการดานการบริการวิชาการ 

๕.๓.๓.๔ กิจกรรมโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 



 

 

สวนที่ ๓  

สรุปผลการประเมิน 

ตามตัวบงช้ี สกอ. 



~ ๗๘ ~ 
 

ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้คุณภาพ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
ประเมินตนเอง 

คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ๓.๒๙ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๓.๓๖ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๒ อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ๒.๒๒ พอใช 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๓ อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ๐.๘๗ ปรับปรุงเรงดวน 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๑.๕ กิจกรรมนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ๕.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๒ การวิจัย ๔.๕๔ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ๓.๙๘ ดี 

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 ๔.๖๑ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธ

กิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 

๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ ๓.๘๒ ดี 

ตัวบงชี้ท่ี ๕.๓ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ๕.๐๐ ดีมาก 

ผลรวมคะแนนเฉล่ีย ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี ้ ๔.๑๕ ดี 

 

 



 

 

 
 

 

 
 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชธาน ี

ที่ ๐๒๓/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบัน 

 ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
------------------------------------------------------------------ 

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

๑. อธิการบดี     ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีทุกฝาย    กรรมการ 
๓. คณบดีทุกคณะ     กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยทศา ชัยวรรณวรรต  กรรมการ 
๕. อาจารยดร.มัธยม  เรืองแสน   กรรมการ 
๖. อาจารยสิริมา  บูรณกุศล   กรรมการ 
๗. อาจารยภาวิน ี  ศรีสันต   กรรมการ 
๘. อาจารยธนาศักดิ์  ขายกระโทก  กรรมการ 
๙. อาจารยสุจิตรา  กฤติยาวรรณ  กรรมการ 
๑๐. อาจารยกนกกาญจน ศรีสุรินทร  กรรมการ 
๑๑. อาจารยปาริชาติ  สุภิมารส   กรรมการ 
๑๒. อาจารยรุจิรัตน   บวรธรรมศักดิ์  กรรมการ 
๑๓. อาจารยวารุณี  เตชะคุณารักษ  กรรมการ 
๑๔. อาจารยพิมคณภรณ  ตระกูลตอวงศ  กรรมการ 
๑๕. อาจารยวนิดา     หาจักร   กรรมการและเลขานุการ 

 

 
โดยมหีนาที่  

  วางแผน ดําเนินงาน อํานวยการ กํากับ ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับ หลักสูตร คณะ
และสถาบัน ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตลอดจนใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะ รวมถึงการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการ
ดําเนินงาน 

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง ณ วันที่  ๑๑ มถิุนายน ๒๕๖๑ 
 

 
 
            (ดร.วิลาวัณย   ตันวัฒนะพงษ) 

                      อธิการบดี 



 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชธำนี 
ที่  ๐๖๖/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

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

๒.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ ธานี  กรรมการ 
  ๓.  อาจารย์ ดร.จุฑามาศ   หงษ์ทอง กรรมการ 
  ๔.  อาจารย์ธนาศักดิ์   ข่ายกระโทก   กรรมการ 

๕.  อาจารย์สิริมา   บูรณ์กุศล กรรมการและเลขานุการ 
   
 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
       (ดร.วิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์) 
         อธิการบดี 
 
 
 
 



 
 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชธาน ี
ที่  ๐๖๒/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ 
ปการศกึษา ๒๕๖๒ 

--------------------------------------------- 
 เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานีขอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ดังน้ี 
 
  ๑.  ดร.จุฑามาศ   หงษทอง  ประธาน 
  ๒.  ดร.สุรางคณา  มัณยานนท  กรรมการ 

๓.  ผูชวยศาสตราจารยเยาวลักษณ โพธิดารา กรรมการ 
  ๔.  ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน  โกศัลวัฒน  กรรมการ 

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

๘. อาจารยธนาศักดิ์ ขายกระโทก  กรรมการ 
   ๙. อาจารยวนิดา  หาจักร   กรรมการและเลขานุการ 
   
 ทั้งน้ีตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
  สั่ง ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
       (ดร.วิลาวัณย  ตันวัฒนะพงษ) 
         อธิการบดี 


