๒๕๕๕

รายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

๒

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ผศ.ดร.ธนพรรณ
อาจารย์สชุ ีรา
อาจารย์วนิดา
อาจารย์ณฐั พงศ์
อาจารย์กนกกาญจน์

ธานี
พระมาลา
หาจักร
สอนอาจ
ศรีสุรนิ ทร์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บทนํา
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดการเรียนการสอนใน ๓ ระดับ คือ ประกาศนียบัตรบัณฑิต บัณฑิตศึกษา และ
ดุษฎีบัณฑิต โดยมีความมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบริหาร มีโลกทัศน์กว้างไกลและ
ลุ่มลึก มีคุณภาพสูงทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติท้ัง
ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ให้เจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนตลอดไป
ปรัชญา
คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม
ปณิธาน
มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนําในการบริหารจัดการ เป็นองค์กรแห่งอนาคตเพื่อมิติใหม่ทาง
การศึกษา ส่งเสริม ประสานงาน สนับสนุน กํากับติดตามในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นสากล ด้วย
การพัฒนาจากภูมิปัญญาไทย เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของสังคม

๓
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนํา ยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษาความเป็นไทยใฝ่สากล บริหารจัด
การศึกษาเชิงรุก
พันธกิจ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่สูงกว่าระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพทั้งความรู้ค่คู ุณธรรม
วัตถุประสงค์
๑. เป็นองค์กรในการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒. เป็นองค์กรกํากับดูแลควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการและเป็นสากล
๓. เป็นองค์กรส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
จํานวนบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
๑. อาจารย์ประจํา
จํานวน
๒๘ คน
๒. วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก
จํานวน
๑๘ คน
ระดับปริญญาโท
จํานวน
๑๐ คน
๓. ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จํานวน
๙ คน
รองศาสตราจารย์
จํานวน
๗ คน
ศาสตราจารย์
จํานวน
๓ คน
๔. สัดส่วนวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ปริญญาเอก : โท : ตรี = ๑๘ : ๑๐ : ๐
๕. สัดส่วนอาจารย์ต่อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า = ๑ : ๓๗.๘๒
บุคลากรสายสนับสนุน
๑. ธุรการ

จํานวน

๒

คน

๔
รายงานการประเมินตนเองของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประกอบด้วยการ
ดําเนินงาน ๕ สาขาวิชา ประกอบด้วย
๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู
๒. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
๓. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
๔. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
๕. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

วิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมินฯ
๑. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามระบบและกลไกที่กําหนดขึ้น ทั้งนี้
โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์
และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้
๒. เพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ต้งั ไว้
๓. เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ทราบจุ ด แข็ ง จุ ด ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ตลอดจนได้ รั บ ข้ อ เสนอแนะในการ
พัฒนาการดําเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
การวางแผนและการประเมิน
๑. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายในของบัณ ฑิตวิทยาลัยจากคู่มือการประกัน คุณภาพภายใน ประจําปีก ารศึกษา ๒๕๕๕ ตลอดจน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set ของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและกําหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ

๕
๒. การดําเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมรับ
ฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่บัณฑิตวิทยาลัย นําเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ สุ่มตรวจสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตรวจเยี่ยมสถานที่จริงและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานของบัณฑิต
วิทยาลัย ในรอบการประเมินนี้
- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ที่รับผิดชอบใน
แต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและนําเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วย
วาจาแก่ผ้บู ริหารและบุคลากรทุกระดับในบัณฑิตวิทยาลัย
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในบัณฑิตวิทยาลัย ได้ซักถาม
หรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
๓. การดําเนินการหลังการตรวจเยี่ยม
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจเยี่ยม การ
สัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
แต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและนําเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๕
- ฝ่ายเลขานุการนําเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้บัณฑิต
วิทยาลัย

๖
วิธีการตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพฯ หลั ก ฐานตามที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เตรี ย มเอกสารตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น
กระบวนการและกิจกรรมการดําเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการดําเนินงาน
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ตามองค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ตลอดจนสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และผู้ ใ ช้ บริ ก ารของคณะ ได้ แ ก่
คณะกรรมการประจําคณะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์/บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งผู้บริหารของ
บัณฑิตวิทยาลัย
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในบัณฑิตวิทยาลัย อภิปราย
ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างในการดําเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อ
ความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร

๗

สรุปผลการประเมิน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทําการศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในจาก
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่งบัณฑิต
วิทยาลัย นํามาปรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยประกอบด้วย
๑๐ องค์ประกอบ และ ๓๖ ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา
๒๕๕๕
ผลการประเมินคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ในภาพรวม พบว่า ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ ๔.๕๐
คะแนน ต่ํากว่าบัณฑิตวิทยาลัยประเมินตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลการประเมินเฉลี่ย (เต็ม ๕)
องค์ประกอบ
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน
๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
๕.๐๐
๔.๐๐
๒. การผลิตบัณฑิต
๔.๖๔
๔.๖๔
๓. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
๕.๐๐
๕.๐๐
๔. การวิจยั
๓.๗๗
๓.๗๗
๕. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
๕.๐๐
๕.๐๐
๖. การทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๖๗
๔.๖๗
๗. การบริหารและจัดการ
๔.๔๖
๔.๔๖
๘. การเงินและงบประมาณ
๕.๐๐
๕.๐๐
๙. ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
๔.๐๐
๔.๐๐
(ไม่รวมตัวบ่งชี้ สมศ. ๑๕)
๑๐. การดําเนินงานเพื่อการบรรลุถึงอัตลักษณ์และ
๔.๖๕
๔.๖๕
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เฉลี่ย
๔.๕๓
๔.๕๐

ผลการประเมิน
๑. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ตามตารางที่ ป.๑)
๒. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมุมมองด้านการบริหาร
จัดการ (ตามตาราง ป. ๒ ตาราง ป. ๓ ตาราง ป. ๔ และ ตาราง ป. ๕

ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชีข้ องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1

8

-

-

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
6

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

5

-

-

5

/

5

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

64.29

0

0.00

(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก=
64.286 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกที่กาํ หนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.000)
(ค่าการเพิ่มขี้นของร้อยละอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกเปรียบเทียบกับปีท่ผี ่านมา=11.156 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขี้
นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีท่ผี ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 6 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.000)
เพราะฉะนั้นเครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 5.000

/

5

ตัวตั้ง

ตัวหาร

(/ = บรรลุ ,
x = ไม่บรรลุ)
x

(เกณฑ์ สกอ.)
4

๙
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๒

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวตั้ง

ตัวหาร

67.86

0.00

0.00

5
7
6
5
5
4

0.00

0.00

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
(ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ=
67.857 เมื่อเทียบค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5= ร้อยละ
60 ขึน้ ไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 5.000)(ค่าการเพิ่มของ
ร้อยละอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีท่ผี ่านมา=5.357 เมื่อเทียบค่าการเพิ่มขึน้ ของ
ร้อยละอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีท่ผี ่านมาที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 12 ขึ้นไป ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 2.232)
เพราะฉะนัน้ เครื่องจึงเลือกค่าคะแนน = 5.000
5
7
6
5
5
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย
(คะแนนเต็ม ๕) = 4.390

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
(/ = บรรลุ ,
x = ไม่บรรลุ)
/

/
/
/
/
/
/

(เกณฑ์ สกอ.)
5

4
5
4
5
5
4.39

๑๐
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๓

20

0.00

0.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๔

5.57

0.00

0.00

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

7

-

-

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
(ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเท่ากับ 105.00/จํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดเท่ากับ 521) =
ร้อยละ20.154 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน
ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 4.031
(ผลรวมถ่วงน้ําหนักของอาจารย์ประจําเท่ากับ 156.000/
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดเท่ากับ 28.000 ) เท่ากับ 5.571
เมื่อเทียบดัชนีคณ
ุ ภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้น
คะแนนจึงเท่ากับ 4.643
7

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

6

-

-

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

6

-

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๕

ตัวตั้ง

ตัวหาร

(/ = บรรลุ ,
x = ไม่บรรลุ)
/

(เกณฑ์ สกอ.)
4.03

/

4.64

/

5

6

/

5

-

8

/

5

-

-

5

/

5

10000

0.00

0.00

/

3.14

8

0.00

0.00

(จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบัน = 440,183.33/จํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจยั ประจํา=28.00)=15,720.83 บาทเมื่อเทียบค่าคะแนน
เต็ม 5 = 25,000.00 บาท ดังนั้นคะแนนที่ได้เท่ากับ 3.144)
(ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่เท่ากับ2.500/จํานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจํา

/

4.46

๑๑
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๖

20

0.00

0.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๗

10

0.00

0.00

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๘

3
4
30

0.00

0.00

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๙
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๐
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๑

4
4
4
5

-

-

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
ทั้งหมดเท่ากับ28.000) = ร้อยละ8.929 เมื่อเทียบค่าร้อยละ
10 เท่ากับ 5 คะแนน ดังนั้นคะแนนเท่ากับ 4.464
(ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์=8.000/จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย =28.000)= ร้อยละ 28.571 เมื่อเทียบค่าร้อย
ละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.000
(ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ =
0.000/จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด =
28.000)= ร้อยละ 0.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละ 10 เท่ากับ 5
คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 0.000
5
5
(ผลรวมของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่
นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย=2.000/
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการทัง้ หมด
=2.000)=มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100.000 เมื่อเทียบค่าร้อยละ
30 เท่ากับ 5 คะแนน จึงมีค่าเท่ากับ 5.000
5
5
4
5

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน
(/ = บรรลุ ,
x = ไม่บรรลุ)

(เกณฑ์ สกอ.)

/

5

x

0

/
/
/

5
5
5

/
/
/
/

5
5
4
5

๑๒
ตัวบ่งชี้คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย

บรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1

7

-

-

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)
7

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2

3

-

-

4

/

4

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3

5

-

-

5

/

5

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4

5

-

-

5

/

4

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๓

4

4.31

1.00

4.310

/

4.31

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1

7

-

-

7

/

5

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

8

-

-

6

x

4

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๕

4

0.00

0.00

0

/

0

ตัวตั้ง

ตัวหาร

(/ = บรรลุ ,
x = ไม่บรรลุ)
/

(เกณฑ์ สกอ.)
5

ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบ
คุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลีย่

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 1

-

4.00

-

4.00

การดําเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 2

5.00

4.50

4.52

4.64

การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 3

-

5.00

-

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 4

3.14

5.00

3.15

3.77

การดําเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 5

-

5.00

5.00

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 6

-

5.00

4.50

4.67

การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 7

-

4.50

4.31

4.46

การดําเนินงานระดับดี

องค์ประกอบที่ 8

-

5.00

-

5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก

องค์ประกอบที่ 9

-

4.00

-

4.00

การดําเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ
ผลการประเมิน

4.54

4.67

4.24

4.50

การดําเนินงานระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี

๑๔

ตารางที่ ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐาน
อุดมศึกษา

I

คะแนนการประเมินเฉลีย่
P
O

ผลการประเมิน
รวม

0.00<=1.50การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 1

-

-

4.47

4.47

การดําเนินงานระดับดี

มาตรฐานที่ 2 ก

-

4.43

4.31

4.41

การดําเนินงานระดับดี

มาตรฐานที่ 2 ข

4.54

4.89

4.73

4.77

การดําเนินงานระดับดีมาก

มาตรฐานที่ 3

-

4.50

3.15

3.69

การดําเนินงานระดับดี

4.54

4.67

4.24

4.50

การดําเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

การ
การ
การ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดี

๑๕

ตารางที่ ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ

1.ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
2.ด้านกระบวนการภายใน
3.ด้านการเงิน
4.ด้านบุคลากรการเรียนรู้
และนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมุมมอง
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลีย่

ผลการประเมิน

I

P

O

รวม

0.00<=1.50การดําเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

-

4.83

4.68

4.77

การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00
3.14
5.00

4.56
5.00
4.50

4.44
3.53

4.56
4.07
4.14

การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดี

4.54

4.67

4.24

4.50

การดําเนินงานระดับดี

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดําเนินงาน
ระดับดี

๑๖

ตารางที่ ป.๕ ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ประเภทสถาบัน: กลุ่ม ข สถาบันทีเ่ น้นระดับปริญญาตรี
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
I

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
P
O
รวม

1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
(1)ด้านกายภาพ
5.00
(2)ด้านวิชาการ
5.00
4.33
4.64
(3)ด้านการเงิน
5.00
(4)ด้านการบริหารจัดการ
4.33
4.31
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 1
5.00
4.40
4.48
2. มาตรฐานด้านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
(1)ด้านการผลิตบัณฑิต
5.00
4.47
(2)ด้านการวิจัย
3.14
5.00
3.15
(3)ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
5.00
5.00
สังคม
(4)ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
5.00
4.50
วัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของมาตรฐานที่ 2
3.14
5.00
4.19
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
4.54
4.67
4.24
ทุกมาตรฐาน
การ
การ
ผลการประเมิน
การ
ดําเนินงาน ดําเนินงาน ดําเนินงาน
ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดี

ผลการประเมิน
0.00<=1.50การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51–2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

5.00
4.61
5.00
4.33
4.53

การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

4.74
3.77
5.00

การดําเนินงานระดับดีมาก
การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดีมาก

4.67

การดําเนินงานระดับดีมาก

4.47
4.50

การดําเนินงานระดับดี
การดําเนินงานระดับดี

๑๗
ความเห็นเพิม่ เติม
คณะกรรมการฯ มีความเห็นเพิ่มเติม เพือ่ เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
จุดแข็ง
๑. บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการในการจัดทําแผนที่ดี มีการกําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วดั
ค่าเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน
องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน
จุดแข็ง
๑. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการผลิตบัณฑิตที่ชดั เจน รวมทั้งมีอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี
วุฒิปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การปรับปรุงหลักสูตรยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างการดําเนินงานของ สกอ.
๒. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่ชัดเจนโดยโครงการจะเป็นโครงการร่วมกับอาจารย์
๓. ฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัยที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนยังไม่หลากหลายและยังไม่
เชื่อมโยงฐานกับข้อมูลอื่น
๔. แผนการสอนในหลักสูตรยังไม่ครบทุกรายวิชา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
๑. ควรมีการประสานงานกับ สกอ. ในการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จ
๒. ควรมีแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยเฉพาะ
๓. ควรมีฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความหลากหลายที่เอื้อการเรียนการสอนและการผลิต
งานวิจยั
๔. ควรมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในการเขียน มคอ.๓ มคอ.๔ และมีการติดตามการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

๑๘
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
๑. นักศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
๑. นักศึกษายังไม่มีการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายนอกสถาบัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
๑. ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายภายนอกสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
จุดแข็ง
๑. บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั /งานสร้างสรรค์ที่ดี และมีการติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ยังไม่มีผลงานวิจยั /งานสร้างสรรค์ท่ไี ด้รับทุนสนับสนุนการวิจยั /การผลิตงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอก
๒. ยังไม่มีการผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลคุณภาพ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
๑. บัณฑิตวิทยาลัยควรมีนโยบายเชิงรุกในการหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อสนับสนุนแก่
อาจารย์/นักวิจัย
๒. ควรมีการส่งเสริม/กระตุ้น/ผลักดันให้มีการผลิตผลงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการสู่สงั คม
จุดแข็ง
๑. บัณฑิตวิทยาลัยมีการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกลุ่ม/ชุมชน เป้าหมายใสการ
บริการวิชาการแก่สังคม
วิธีปฏิบัตทิ ี่ดี/นวัตกรรม
๑. การทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับชุมชนเป้าหมายอันจะนําไปสู่การพัฒนาการ
ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๑๙
องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
๑. บัณ ฑิตวิท ยาลัยมีน โยบายส่ งเสริ มให้นั กศึ กษาและบุคลากรเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมด้า นทํ านุบํา รุง
ศิลปวัฒนธรรมซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการผ่านรายวิชาเรียนส่งผลให้
บัณฑิตวิทยาลัยมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น ผ่านรายวิชา ๙๔๑ ๖๐๒ คุณธรรม จริยธรรมและ
สมรรถภาพนักวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. กิจกรรม/โครงการสําหรับบุคลากรและนักศึกษายังมีจํานวนน้อยและยังไม่สร้างแรงจูงใจให้เข้า
มาร่วมกิจกรรม
แนวทางการพัฒนา
๑. บัณฑิตวิทยาลัยควรมีกิจกรรม/โครงการที่น่าสนใจและดึงดูดนักศึกษาและบุคลากรมากขึ้น
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและจัดการ
จุดแข็ง
๑. คณะกรรมกรรมบริหารบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการกําหนด
ไว้ซึ่งครอบคลุมกรอบภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒. ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัย ทัศน์ กําหนดทิ ศทางการดําเนินงาน กํ ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
๓. บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการในการจัดการความรู้ที่ครอบคลุมการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
โดยได้มีการเผยแพร่แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดีไปยังหน่วยงานต่างๆ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงยังไม่มี
๒. การนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการบริหารสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงยังไม่มี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
๑. บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรู้อยู่แล้ว ซึ่งอาจจะนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
จริงอยู่บ้าง เพียงแต่ไม่มีการสะท้อนองค์ความรู้ดังกล่าวให้เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย
ควรมีการจัดเก็บข้อมูลที่สะท้อนผลดังกล่าว เช่น การสํารวจ การจัดทํา Focus group การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก เป็นต้น

๒๐
๒. บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการสรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารแล้วนําไปพัฒนาหรือปรับปรุง
การดําเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง
วิธีปฏิบัตทิ ี่ดี/นวัตกรรม
๑. มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีไปยังหน่วยงานต่างๆ
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. เนื่องจากการบริหารการเงินและงบประมาณเป็นการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย การ
เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลต่างๆ ไปยังระบบอื่นๆ ยังขาดการเชื่อมโยงที่สอดคล้องกัน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
๑. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลอื่นๆ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจและสอดคล้องกับความต้องการ
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
๑. ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพเป็นอย่างมาก
๒. บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่เป็นระบบ ปรากฏเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่ชัดเจน
๓. บัณ ฑิตวิทยาลัยมีการทํา งานเชื่ อมโยงกั บทีม งานประกั นคุณภาพระดั บมหาวิ ทยาลัย ในการ
จัดระบบต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา
๑. บัณฑิตวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพ แต่ไม่มีการสรุปแนวปฏิบัติที่ดีจากการ
ประกันคุณภาพหรือการทําวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
๑. บัณ ฑิ ตวิท ยาลัย ซึ่ งเป็ น หน่ ว ยงานที่ มีความรู้ความสามารถด้ า นการวิจัย ควรเป็ นหน่ ว ยงาน
ต้นแบบทําการวิจัยด้านการประกันคุณภาพและเผยแพร่องค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดี เผยแพร่
ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

๒๑
องค์ประกอบที่ ๑๐ การดําเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มคี ุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จุดแข็ง
๑. บัณฑิตวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการที่หลากหลายในการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
จุดแข็งจากการประเมินผลในภาพรวม
๑. บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําเสนอเอกสารหลักฐานในการตรวจประเมินที่เป็นระบบและชัดเจน
สะดวกต่อการตรวจประเมิน
๒. ผู้บริหาร คณาจารย์เ ป็นผู้ทรงคุณ วุ ฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ในการ
ทํางานสูง
๓. หลักสูตรเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
๔. มีเครือข่ายนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตที่ปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ
๕. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี
ข้อเสนอแนะอื่นๆ จากการประเมินผลในภาพรวม
๑. การจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ข องบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และมหาวิ ท ยาลั ย ควรมี ค วามสอดคล้ อ งกั น ทุ ก
ยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องกําหนดเป็นนโยบายของระดับสถาบัน
๒. ห้ อ งเรี ย นและสถานที่ พั ก ระหว่ า งเรี ย นยั งมี ไ ม่ เ พี ย งพอ ควรจั ด ห้ อ งเรี ย นและสถานที่ พั ก ให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา

๒๓

ภาคผนวก

๒๔
การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
การสัมภาษณ์
๑. ผู้ใช้บณ
ั ฑิต จํานวน ๑ คน
๑. นางสิริพร แสนทวีสขุ
สรุปผลการสัมภาษณ์
๑. เหตุในการเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ใกล้บ้าน มีความมั่นคง ศิษย์เก่าแนะนํามา
๒. บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชธานี ผลการทํางาน สามารถนําความรู้ไปใช้ สามารถพัฒนา
งานให้ดีข้ึน เช่น วางแผนการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีการเรียนการสอน
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และได้รับรางวัลในหลายรางวัล
๓. ผลการส่งครูมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชธานีไม่ส่งผลต่อการทํางาน เพราะครูที่มาเรียน
มาการวางแผนที่ดี รวมทั้งได้ให้คําแนะนําในการบริหารจัดการเวลา นอกจากนั้นครูที่มาศึกษานําเอาความรู้
ไปใช้พัฒนาโรงเรียน นําเทคนิคการสอนต่างๆมาพัฒนาการเรียนการสอน
การปรับปรุง
๑. การจัดห้องเรียนในรายวิชา ต่อจํานวนบัณฑิต ให้พอเหมาะ
๒. การติดตาม กํากับ บัณฑิตของมหาวิทยาลัยให้เกิดการเชื่อมโยงสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริม
๑. การจัดเวทีทางวิชาการประจําทุกปี
๒. การคัดเลือกบัณฑิตดีเด่นประจําปี มอบโล่รางวัลทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
๒. ศิษย์เก่า

จํานวน ๑ คน

๑. นางประวิณา สวัสดิ์ไธสง สาขาหลักสูตรการเรียนการสอน อาชีพอิสระ
สรุปผลการสัมภาษณ์
๑. มีความประทับใจชืน่ ชมและศรัทธาอาจารย์ผ้สู อนมาก
๒. มีความภาคภูมิใจกับมหาวิทยาลัย
๓. มีการติดต่อสื่อสารกันระหว่างรุ่นและหลักสูตร ทาง Fan page
ข้อเสนอแนะการเรียนการสอน
๑. ควรแยกรุ่นเรียนเพื่อไม่ใช้ต้องเรียนเนื้อหาซ้าํ
๒. ปรับปรุงเนื้อหาไม่ให้ยากเกิน เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

๒๕
๓. ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน อยากให้มีเพิม่ ขึ้น
๔. มีแหล่งนําเสนอผลงานหรือเผยแพร่ผลงาน
ข้อเสนอแนะด้านสิง่ อํานวยความสะดวก
๑. บรรยากาศในห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
๒. ห้องน้ําที่สามารถใช้ได้มีไม่เพียงพอ
๓. หนังสือไม่เพียงพอ ทั้งจํานวนและประเภทของหนังสือ
๓. นักศึกษา จํานวน ๔ คน
๑. นายจํารูญ ศิรินนั ท์
หลักสูตรบริหารการศึกษา
๒. นางบุษบา พลโสภา
หลักสูตรบริหารการศึกษา
๓. นางธิตมิ า สีดาพันธุ์
หลักสูตรการเรียนการสอน
๔. นางวุฒิดา พลเขตต์
การเรียนการสอน
สรุปผลการสัมภาษณ์
๑. ได้เข้าร่วมในการทํากิจกรรมเช่น ทําบุญตักบาตร
๒. เหตุผลการมาเรียน ศิษย์เก่าแนะนําให้มาศึกษา
๓. ติดต่อกันระหว่างกับนักศึกษา กับอาจารย์โดยการโทรศัพท์ และ Facebook
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีร้านอาหารเพิ่มมากขึ้น เพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
๒. ควรจัดสรรที่จอดรถเพียงพอ เป็นสัดส่วน มีระบบระเบียบ
๓. ควรจัดสรรห้องเรียนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาและเพียงพอ
๔. ผูบ้ ริหาร จํานวน ๓ คน
๑. รศ.ดร.จรูญ คูณมี
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. ดร.สุรางคนา มัณยานนท์
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
๓. อาจารย์กนิษฐา คูณมี
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
สรุปผลการสัมภาษณ์
๑. จุ ด เด่ น ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คื อ มี นั ก ศึ ก ษาสนใจเข้ า ศึ ก ษาจํ า นวนมาก และเป็ น ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์การทํางานสูง

๒๖
๒. บัณฑิตวิทยาลัย มีอาจารย์ที่มีศักยภาพสูง มีประสบการณ์ ได้รับการยอมรับจากสังคม
จํานวนมาก
๓. การดําเนินงานประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย มีทีมงานประกันคุณภาพจากสํานัก
วิชาการร่วมทําด้วย
๕. เจ้าหน้าที่ จํานวน ๒ คน
๑. นางสาวศิริลกั ษณ์ บุตรคชา
๒. นางสาวเบญจภรณ์ ผาสุข
สรุปผลการสัมภาษณ์
๔. จุ ด เด่ น ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย คื อ มี นั ก ศึ ก ษาสนใจเข้ า ศึ ก ษาจํ า นวนมาก และเป็ น ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์การทํางานสูง
๕. การปฏิบัติงานในคณะ ส่วนใหญ่เป็นงานธุรการในคณะ
ข้อเสนอแนะ
๑. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรห้องเรียนที่เหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาและเพียงพอ

