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คำนำ 
 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนด
จุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ  

 

บัดน้ี คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอย
แลว จึงนำเสนอรายงานน้ีตอคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบขอมูล 
และผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมุาลี รามนัฏ  (ประธานกรรมการ) 

2) อาจารยวีรพงษ สุทาวัน    (กรรมการ) 
   3) ดร.จุรีวรรณ มณีแสง    (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ      (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดำเนินการ ณ วิทยาเขต
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ถึง
ปจจุบ ัน มีคณะตางๆ รวมทั ้งส ิ ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ได ร ับอนุม ัต ิจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยใหเปดดำเนินการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ทั้งหมด 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แตทางคณะบริหารธุรกิจ ไดเปด
ดำเนินการเรียนการสอนเพียง 5 สาขาวิชา โดยแบงเปนหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเนื่อง 2 ปในป 2549 คณะ
บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ มีจำนวนหนวยกิตเทากับ 138 หนวยกิต โดย
กำหนดใหรับนิสิตเขาศึกษาปการศึกษาละ 100 คนดังตอไปน้ี 

1. สาขาวิชาการตลาด 
2. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 
ในปการศึกษา 2550 ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรไดมีการปรับปรุงหลักสูตรดังตอไปน้ี 
1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดพิจารณา 

รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2551 อางถึงเอกสารท่ี ศธ 0506(4) / 14511 
ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2551 

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) สำนักงานคณะกรรกมการการ
อุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรบัณฑิตเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2552 
อางถึงเอกสารท่ี 0506(2) / 119 ลงวันท่ี 7 มกราคม 2553 

ในปการศึกษา 2552 ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรไดมีการอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบและการใหความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เม่ือวันท่ี 18 มีนาคม 2553 อางถึงเอกสารท่ี ศธ 0506(4) / 4096 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2553 

คณะบริหารธุรกิจไดม ีการปรับชื ่อคณะดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใหปรับโครงสรางของ
มหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะรัฐศาสตรรวมกันและไดปรับชื่อคณะเปน” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร ในการประชุมคร้ังท่ี 7 /2551 วันอังคารท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยตองรับผิดชอบดูแลหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

ในปการศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ไดเปดหลักสูตรดังตอไปน้ี 
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
2. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต 

ในปการศึกษา 2551-ปจจุบัน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ไดเปดหลักสูตรดังตอไปน้ี 
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
2. ลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
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3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
4. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร 
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
โดยมีจำนวนอาจารยประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 127 คน  จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 71 คน วุฒิ

ปริญญาเอก 35 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 3 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 7 คน วุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 1 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงรอง
ศาสตราจารย 9 คน และวุฒิปริญญาโทและดำรงตำแหนงศาสตราจารย 1 คน ท้ังน้ีคณะมีนิสิตปริญญาตรีจำนวน 2,613
คน นิสิตปริญญาโทจำนวน 611 คน นิสิตปริญญาเอกจำนวน 255 คน รวมท้ังสิ้นจำนวน 3,479 คน และมีนิสิตปริญญาตรี
สำเร็จการศึกษาจำนวน 371 คน มีนิสิตปริญญาโทสำเร็จการศึกษาจำนวน 135 คน มีนิสิตปริญญาเอกสำเร็จการศึกษา
จำนวน 42 คน รวมมีนิสิตสำเร็จการศึกษาจำนวน 548 คน 

ปณิธาน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มุงมั่น ใหการศึกษาและพัฒนานิสิต เพี่อใหเปนบัณฑติที่มี
ความสามารถและคุณภาพทางการศึกษา รวมท้ังมีการพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเปนบัณฑิต
ท่ีดีและสามารถรับใชสังคมไดทุก ๆ ดาน 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรียนรูท่ีชัดเจนและสงเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สนองตอบความ
ตองการดานวิชาการแกสังคม สรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกลกาวล้ำนำยุค
ควบคูคุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิร น IDWTU (Identity of Western University) ค ือ Intellectual -เปน
ปญญาชน, Development – พัฒนาตนด,ี Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ Unity - 
รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –
รวมมือกันสรางสรรค, Wisdom - ชั้นนำทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลย ีและUniversality –ผลิตบัณฑิต
ดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง 
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คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา 2562 
สรุปผลคาคะแนนการประเมนิการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี ้
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(คาเฉล่ีย) 

≥3.51 
3.93+3.85+3.97+3.91+3.79+3.91+3.87+ 

3.87+4.01+3.99+4.10+4.04/13 
=3.93 

3.93 

1.2 อาจารยประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก (รอยละ) อ.ประจำคณะ 127 คน  มี
วุฒิป.เอก 51 คน 

รอยละ 
30 

40.63/131.5x100=40.15 
40.15/40x5=5 

5 

1.3 อาจารยประจำคณะที่ดำรงตำแหนง
ทางวิชาการ (รอยละ) 
อ.ประจำคณะ 127 คน มีตำแหนงวิชาการ 
21 คน แบงเปน (ผศ. 10 คน, รศ. 10 คน 
ศ. 1 คน) 

รอยละ 
60 

21/127.5x100=16.54 
16.54/60x5=1.38 

1.38 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จำนวนอาจารยประจำ (รอยละ)  

1:6.00 1:15.32 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ)  6 ขอ 6 ขอ 5 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ)  6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.22 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ 
พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ขอ)  

7 ขอ 7 ขอ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
(จำนวนบาทตอคน) ภายใน=  3,200,000  
บาท ภายนอก= - บาท 
รวมทั้งส้ิน =  3,200,000  บาท 

25,000 
3,200,000   บาท/127 

=25,196.85 
5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ
และนักวิจัย (รอยละ) (งานวิจัย 87 เรื่อง
แบงเปน 0.2=43, 0.4=4, 0.60=7, 
0.80=31,1.0=2) ผลรวมถวงน้ำหนัก= 
41.20 

รอยละ 
30 

41.20/127x100=32.44 
32.44/30x5=5 

5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5 
3. การบริการวิชาการ 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ)  
6 ขอ 6 ขอ 5 

4. การทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (ขอ)ไดขอ1,2,3,4,5,6  
(ไมไดขอ7 ยังไมมีการดำเนินงาน) 

7 ขอ 6 ขอ 4 

5. การบริหารจัดการ  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
และเอกลักษณของคณะ (ขอ)  

7 ขอ 7 ขอ 5 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
(ขอ)  

6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.56 
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คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร  ปการศึกษา 2562 
ขอเสนอแนะของผูตรวจประเมินประกันคณุภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน  

1. คณาจารยมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอกในสัดสวนที่สูง 
2. มีการดูแลนิสิตอยางใกลชิดและมีชองทางใหนิสิตไดติดตอที่หลากหลายชองทาง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรพรอมทั้งการกำกับติดตามอยางใกลชิด เพื่อใหคณาจารยมีตำแหนงทาง

วิชาการเพิ่มข้ึน 
 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน  

1. มีการกำกับติดตามระบบกลไกการคุมครองสิทธ์ิจนไดรับการจดลิขสิทธ์ิ 2 เรื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สนับสนุนใหคณาจารยหาแหลงเงินทุนวิจัยจากภายนอก 
 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเดน  

1. คณะมีบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. คณะควรตอยอดการบริการวิชาการ เพื่อใหชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพจนสรางรายไดใหกับชุมชน
อยางย่ังยืน 

2. โครงการในการใหบริการวิชาการแกสังคมสามารถนำมาตอยอดการดำเนินการดานการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนในทองถ่ิน ใหเปนที่รูจักในวงกวางของสังคม และถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินไปสูเยาวชน
รุนหลังอยางตอเน่ือง 
 
องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรสรางการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นไปสูเยาวชนรุนหลัง ให
เกิดความย่ังยืน 

2. ควรประเมินความสำเร็จของแผน และโครงการทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อนำไปสูการปรบัปรงุ 
และพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน  

1. คณะมีการบริหารจัดการแผน และมีความเช่ือมโยงกับสถาบัน 
2. คณะมีการจัดการความรูที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี จนเห็นผลลัพธที่เกิดกับคณาจารยในเรื่องของผลงานทาง

วิชาการ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรที่มีคาระดับคะแนนที่สูงข้ึน และมีตำแหนงทางวิชาการเพิ่มข้ึน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ควรระบุองคประกอบของการประกันคุณภาพไวใหชัดเจนทั้งในการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ
คุณภาพ 
 2. กำกับติดตามการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนใหครอบคลุมทุกดาน 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2562 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   
ระดับคณะ มี 5 องคประกอบ จำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 
องค 

ประกอบ 
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี ผูประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉล่ีย) 

1.ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 
2. ดร.จุรวีรรณ มณี
แสง 

1.2 อาจารยประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) 

1.3 อาจารยประจำคณะที่ดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 

1.4 จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ (รอยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ขอ) 1.ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 
2. อ.วีรพงษ สุทาวัน 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จำนวนบาทตอคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจัย (รอยละ) 

3 3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) 
1.ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 
2. อ.วีรพงษ สุทาวัน 

4 การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ) 

1. ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 
2. ดร.จุรวีรรณ มณี
แสง 

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) 1. อ.วีรพงษ สุทาวัน 

2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒ ิ
5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ขอ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคณุภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน ปการศึกษา 2562 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทย ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

เวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
09.00 – 09.30 น. 
09.30 – 10.00 น. 
 
 

10.00 – 11.00 น. 
 

11.00 – 12.00 น. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยีย่ม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนท่ีเก่ียวของ 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถปุระสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบด/ี        
รองอธิการบดี/คณบด)ี 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลยั 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยีย่มคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศษิยปจุบันและศษิยเกา 
     - คณาจารย 
     - สำนักวิชาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูท่ีเก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยีย่ม 

คณะผูประเมินและ  
ผูท่ีเก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยีย่มการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของวิทยาลยั 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลัย และ
ผูท่ีเก่ียวของ 
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คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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