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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 เพื่อรับทราบขอมลู 
และผลการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมุาลี รามนัฏ  (ประธานกรรมการ) 

2) อาจารยวีรพงษ สุทาวัน    (กรรมการ) 
   3) รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกลู (กรรมการและเลขานุการ) 

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒ ิ      (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร 1 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 1 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดที่ควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 7 
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ภาคผนวก  
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บทสรปุผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหน่ึงซ่ึงดําเนินการ ณ วิทยาเขต
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ถึง
ปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมท้ัง ส้ิน 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร  ได รับอนุมัติจาก
ทบวงมหาวิทยาลัยใหเปดดําเนินการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ท้ังหมด 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
การตลาด สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ สาขาวิชา
การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม แตทางคณะบริหารธุรกิจ ไดเปด
ดําเนินการเรียนการสอนเพียง 5 สาขาวิชา โดยแบงเปนหลักสูตร 4 ป และหลักสูตรตอเน่ือง 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 

คณะบริหารธุรกิจไดมีการปรับชื่อคณะดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใหปรับโครงสรางของ
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. หลักสูตรบัญชีบณัฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
โดยมีจํานวนอาจารยประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 69 คน (นับ 0.5 จํานวน 1 คน และนับไมไดเน่ืองจากอายุ

งานไมถึง 6 เดือน จํานวน 2 คน อาจารยท่ีใชในการคํานวณประเมินจึงมีท้ังส้ินจํานวน 66.5 คน ) จําแนก ดังน้ี มีวุฒิ
ปริญญาโท 32 คน วุฒิปริญญาเอก 17.5 คน วุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 2 คน วุฒิปริญญาเอก
และดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 6 คน วุฒิปริญญาโทและดํารงตาํแหนงรองศาสตราจารย 1 คน วุฒิปริญญาเอกและ
ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 7 คน และวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1 คน ท้ังน้ีคณะมีนิสิตปริญญา
ตรีจํานวน 4,247 คน นิสิตปริญญาโทจํานวน 565 คน นิสิตปริญญาเอกจํานวน 255 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน5,067 คน และ
มีนิสิตปริญญาตรีสําเร็จการศึกษาจํานวน 546 คน มีนิสิตปริญญาโทสําเร็จการศึกษาจํานวน 168 คน มีนิสิตปริญญาเอก
สําเร็จการศึกษาจํานวน 41 คน รวมมีนิสิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 755 คน 

ปณิธาน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มุงม่ัน ใหการศึกษาและพัฒนานิสิต เพ่ีอใหเปนบัณฑิตท่ีมี
ความสามารถและคุณภาพทางการศึกษา รวมท้ังมีการพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเปนบัณฑิต
ท่ีดีและสามารถรับใชสังคมไดทุก ๆ ดาน 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรียนรูท่ีชัดเจนและสงเสริมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สนองตอบความ
ตองการดานวิชาการแกสังคม สรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกลกาวล้ํานํายุค
ควบคูคุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ 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-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –ผลิตบัณฑิต
ดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง 
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คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา 2560 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังน้ี 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงช้ี 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนน 

1. การผลิตบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
(คาเฉล่ีย) 

≥3.51 3.84+3.82+3.82+3.83+3.62+3.74+3.60 
+3.71+4.06+3.91+3.91+3.99+3.28/13 

=3.78 

3.78 

1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิริญญา
เอก (รอยละ) อ.ประจําคณะ 66.5 คน  มี
วุฒิป.เอก 30.5 คน คิดเปนรอยละ 
(30.5/66.5x100=45.87) คิดเปนคะแนน 
(45.87/40x5=5 คะแนน) 

รอยละ 
30 

30.5/66.5x100=45.87 
45.87/40x5=5 

5 

1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ (รอยละ) 
อ.ประจําคณะ 66.5คน มีตําแหนงวิชาการ 
17 คน แบงเปน (ผศ. 8 คน, รศ. 8 คน ศ. 1 
คน) คิดเปนรอยละ (17/66.5x100=25.56) 
คดิเปนคะแนน (25.56/60x5=2.13คะแนน) 

รอยละ 
60 

17/66.5x100=25.56 
25.56/60x5=2.13 

2.13 

1.4 จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา (รอยละ) มีนิสิตเรียน 
5,067 คน คา SCH(ตรี)= 45540 SCH(
โท)=4224 SCH(เอก)=840 และFTES= 
24.73  คะแนที่ไดจากการคํานวนรอยละ
ตามสูตร -1.10 

1:6.00 -1.10 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) 
ไดขอ1,2,3,4,5,6  

6 ขอ 6 ขอ 5 

1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) ได
ขอ1,2,3,4,5,6 

6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.32 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6,7 

7 ขอ 7 ขอ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
(จํานวนบาทตอคน) ภายใน= 176,500 บาท  
ภายนอก= 2,022,400 บาท 
รวมทั้งส้ิน = 2,199,190  บาท 
 (รวม 2,199,190 บาท/66.5=51,154.24) 

50,000 51,154.24 5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
และนักวิจัย (รอยละ) (งานวิจัย 89 เรื่อง
แบงเปน 0.2=31, 0.60=12, 
0.80=14,1.0=2) ผลรวมถวงนํ้าหนัก= 26.6 

รอยละ 
30 

26.6/66.5x100=39.84 
39.84/30x5=5 

5 

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

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6 

6 ขอ 6 ขอ 5 
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การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

(องคประกอบ) 
ตัวบงช้ี 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนนิงาน คะแนน 

4. การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม (ขอ)ไดขอ1,2,3,4,5,6  (ไมj
ไดขอ7 ยังไมมีการดําเนินงาน) 

7 ขอ 6 ขอ 5 

5. การบริหารจัดการ  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
และเอกลักษณของคณะ (ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6,7  

7 ขอ 7 ขอ 5 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร(ขอ) 
ไดขอ1,2,3,4,5,6  

6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงช้ี 4.69 

 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน 

1. มีการสรางความรวมมือระหวางหลักสูตรเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรธุรกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งศิษยเกาเพื่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 
องคประกอบท่ี 2 วิจัย 
จุดเดน  

1. คณาจารยมีศักยภาพในการหาแหลงเงินทุนวิจัยจากภายนอก 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ทบทวนระบบสารสนเทศเพือ่การวิจัย-การบรหิารงานวิจัยควรนําขอมูลสารสนเทศมาใชบรหิาร
งานวิจัย 

2. สงเสริมใหคณาจารยนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติ และตีพิมพเผยแพรผลงานในวารสารที่มี
ฐานขอมูล ในระดับสูงข้ึน 

 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
แนวทางเสริม 
 1 ทบทวนแผนการใชประโยชนใหเช่ือมโยง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนานิสิตทกุระดับหลักสูตร และ
ชุมชนในประเด็นของการพัฒนาทุนมนุษย สงัคมและสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเอกลักษณ อัตลักษณของแตละ
หลักสูตรในคณะวิชา  
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องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางเสริม 
 1. ทบทวนตัวช้ีวัดโดยเพิ่มเชิงคุณภาพ เพื่อการนําไปใชประโยชนในการปรบัปรุงแผนหรือโครงการ 
 2. การเผยแพรดานศิลปะและวัฒนธรรมตางๆ เชน หมูบานไทยทรงดํา ภูมิปญญาทองถ่ิน และการ
ทองเที่ยวควรแสดงใหเห็นถึงการบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัย โดยแสดงถึงองคความรูที่ตองการ
ถายทอดสูสาธารณชนอยางเห็นเดนชัด 
 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 1. ทบทวนการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยนําจุดทีค่วรพัฒนามาวิเคราะหและปรับปรงุแผนปฏิบัติ
การในปตอไป  

2. ทบทวนแผนการจัดการความรูโดยแสดงใหเห็นถึงวิธีการปฏิบัติทีเ่ช่ือมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยง 
แผนพัฒนาบุคลากร แผนวิจัย และการผลิตบัณฑิต มากข้ึน 
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การแบงตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2560 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลยัเวสเทิรน   

วันท่ี 9 กันยายน 2561 
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. รศ.ดร.กัญญามน 
กาญจนาทวีกูล 

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. รศ.ดร.ยุวดี รอด
จากภัย 
2. รศ.ดร.กัญญามน 
กาญจนาทวีกูล 

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 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2560 

ระหวางวันที่ 9 กันยายน 2561 

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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คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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