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คํานํา 
 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอย
แลว จึงนําเสนอรายงานนี้ตอ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับทราบขอมูล และผลการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
 

 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี รามนัฏ  (ประธานกรรมการ) 

2) ดร.วัลลภา ศรีทองพิมพ   (กรรมการ) 
   3) รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง (กรรมการและเลขานุการ) 

4) อาจารยอุดม สมบูรณผล    (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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สารบัญ 
  หนา 

คํานํา   
สารบัญ   
บทสรุปผูบริหาร 4 
สวนท่ี 1    ขอมูลท่ัวไปสถาบัน 4 
สวนท่ี 2    ผลการประเมินคุณภาพภายใน  

2.1 ตารางสรุปผลการประเมิน 5 
2.2 จุดแข็ง / แนวทางเสริมจุดแข็ง  , จุดท่ีควรพัฒนา / ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 6 

สวนท่ี 3      วิธีการประเมิน 9 
ภาคผนวก  
 - กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 10 
 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 11 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซึ่งดําเนินการ  ณ วิทยา
เขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ   ที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 
ถึงปจจุบัน มีคณะตางๆ รวมทั้งสิ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ไดรับอนุมัติจาก
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 ป 

ในป 2549 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจ มีจํานวนหนวยกิตเทากับ 
138   หนวยกิต โดยกําหนดใหรับนิสิตเขาศึกษาปการศึกษาละ 100 คนดังตอไปนี้ 

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

รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรบัญชีบัณฑิตเมื่อวันที่ 29 กันยายน  2551 อางถึงเอกสารที่ ศธ 0506(4) / 14511  
ลงวันที่ 3 ตุลาคม  2551 

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)   สํานักงานคณะกรรกมการการ
อุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสนศาสตรบัณฑิตเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม  
2552  อางถึงเอกสารที่ 0506(2) / 119  ลงวันที่ 7 มกราคม 2553 

ในปการศึกษา  2552 ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรไดมีการอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบและการใหความเห็นชอบ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553  อางถึงเอกสารที่ ศธ 0506(4) / 4096  ลงวันที่ 24 มีนาคม 
2553 

คณะบริหารธุรกิจไดมีการปรับชื่อคณะดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใหปรับโครงสรางของ
มหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะรัฐศาสตรรวมกันและไดปรับชื่อคณะเปน” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร ในการประชุมคร้ังที่ 7 /2551 วันอังคารที่ 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 

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล)   
โดยมีจํานวนอาจารยประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 70 คน (นับ 0.5 จํานวน 2 คน และนับไมไดเนื่องจากอายุ

งานไมถึง 6 เดือน  จํานวน 3 คน  อาจารยที่ใชในการคํานวณประเมินจึงมีทั้งสิ้นจํานวน 67.5 คน )  จําแนก ดังนี้ มีวุฒิ
ปริญญาโท 38.5 คน   วุฒิปริญญาเอก 29 คน วุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  1 คน วุฒิปริญญา
เอกและดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  5 คน วุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  1 คน วุฒิปริญญา
เอกและดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  5 คน  และวุฒิปริญญาโทและดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1 คน ทั้งนี้คณะมีนิสิต
ปริญญาตรีจํานวน 5,569 คน นิสิตปริญญาโทจํานวน 2,053 คน นิสิตปริญญาเอกจํานวน 185 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 
7,807 คน และมีนิสิตปริญญาตรีสําเร็จการศึกษาจํานวน 581 คน มีนิสิตปริญญาโทสําเร็จการศึกษาจํานวน 556 คน มี
นิสิตปริญญาเอกสําเร็จการศึกษาจํานวน 0 คน รวมมีนิสิตสําเร็จการศึกษาจํานวน 1,137 คน 

ปณิธาน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มุงมั่น ใหการศึกษาและพัฒนานิสิต เพี่อใหเปนบัณฑิตที่มี
ความสามารถและคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปนบัณฑิต
ที่ดีและสามารถรับใชสังคมไดทุก ๆ ดาน 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรียนรูที่ชัดเจนและสงเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ สนองตอบความ
ตองการดานวิชาการแกสังคม สรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกลกาวล้ํานํายุค
ควบคูคุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน IDWTU (Identity of Western University) คือ  Intellectual -       
เปนปญญาชน, Development – พัฒนาตนดี, Work ability – ปฎิบัติงานมีทักษะ, Talent - มีสมรรถนะพิเศษ และ 
Unity - รวมมือ สามัคคี” 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน UWTU (Uniqueness of Western University) คือ United creative –  
รวมมือกันสรางสรรค,  Wisdom - ชั้นนําทางปญญา, Technology-พัฒนาดวยเทคโนโลยี และUniversality –         
ผลิตบัณฑิตดีสูระดับสากล/มีความรูกวางขวาง  
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คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร ปการศึกษา 2559 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องคประกอบจํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนน 

1. การผลติบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉลี่ย) 3.51 3.89 3.89 

1.2 อาจารยประจาํคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก (รอยละ)  
อ.ประจําคณะ 67.5 คน  มีวุฒิป.เอก 29 คน คิดเปนรอยละ 
(29/67.5x100=42.96) คิดเปนคะแนน 
(42.96/40x5=5.37 คะแนน) 

30 29/67.5x100=42.96 
42.96/40x5=5.37 

5 

1.3 อาจารยประจาํคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รอย
ละ) 
อ.ประจําคณะ 67.5 คน มีตําแหนงวิชาการ 13 คน 
แบงเปน (ผศ. 6 คน, รศ. 6 คน, ศ 1 คน)  คิดเปนรอยละ 
(13/67.5x100=19.26) คิดเปนคะแนน 
(19.26/60x5=1.61 คะแนน) 

60 13/67.5x100=19.26 
18.57/60x5=1.61 

1.61 

1.4 จํานวนนิสติเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ 
(รอยละ) มีนิสิตเรียน 7,807 คน คา SCH(ตรี)=44758 
SCH(โท)=4488 SCH(เอก)=675 และFTES= 24.16  
คะแนท่ีไดจากการคํานวนรอยละตามสตูร 2.09 

5 5 5 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6 

6 ขอ 6 ขอ 5 

1.6 กิจกรรมนิสติระดับปรญิญาตร ี(ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6 6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.25 
2. การวิจัย  
(มี 3 ตัวบงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (ขอ)  

6 ขอ 6 ขอ 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จํานวนบาทตอ
คน) 
ภายใน= 49,900 บาท 
ภายนอก= 2,073,575 บาท 
รวมท้ังสิ้น =2,123,475 บาท 
 (รวม 2,123,475   บาท/67.5=31,458.89) 

25,000 31,458.89 5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั 
(รอยละ) (งานวิจัย 41 เรื่องแบงเปน 0.2=27, 0.6=8, 
0.8=3,  1.0=3)  
ผลรวมถวงนํ้าหนัก= 15.60 

รอยละ 20 15.60/67.5x100=23.11 
23.11/20x5=5 

5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 2 การวิจัย 5.00 

3. การบริการ
วิชาการ 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) ไดขอ1,2,3,4,5,6  
6 ขอ 6 ขอ 5 
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การประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดําเนินงาน คะแนน 

4. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(ขอ)ไดขอ1,2,3,4,5,6  (ไมไดขอ 7 ยังไมมีการดําเนินงานใน
เรื่องน้ี) 

7 ขอ 7 ขอ 5 

5. การบริหาร
จัดการ  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบรหิารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6,7  

7 ขอ 7 ขอ 5 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลกัสูตร(ขอ) ไดขอ
1,2,3,4,5,6  

6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 การบริหารจดัการ 5.00 

รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตวับงชี ้ 4.65 

 
องคประกอบท่ี  1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน 

1. อาจารยมีคุณสมบัติตามเกณฑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

 1. ตําแหนงทางวิชาการท่ีอาจารยท่ีมีอายุงานถึงเกณฑการขอตําแหนงสามารถขอตําแหนงได 
 

องคประกอบท่ี 2 วิจัย 
จุดเดน 

 1. ทําครบตามเกณฑ และมีการทําลิขสิทธิ์แนวทางเสริมจุดเดน 

 2. เงินทุนวิจัย ท่ีสนับสนุนงานวิจัย ท่ีสามารถหาจากแหลงภายนอก  ควรหาเพ่ิมแหลงสนับสนุนจาก
ภายในมากข้ึนเครือขายทางวิชาการ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

-  
องคปะกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน 

 1. มีการทําบริการสูทองถ่ินอยางเปนรูปธรรม มีการรวมมือกับองคกรทองถ่ิน ท้ังบริการวิชาการและการ
วิจัย  การบริการวิชาการมีการลงพ้ืนท่ีกับทองถ่ินเปนการตลาดท่ียั่งยืน การสรางแบรนด ประชาสัมพันธ 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

 1. การบริการวิชาการท่ีเปนเชิงพาณิชย สามารถทํากับทองถ่ินท่ีมีเงินสนับสนุนไดการรวมมือกับปริญญา
โท ปริญญาเอกลงพ้ืนท่ีดวยกัน 
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องคปะกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน 
 - 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

1. การประเมินความสําเร็จควรวัดใหเห็นวานิสิตไดอะไร 
2. การทําโครงการสวนใหญเปนโครงการสถาบันแตมีโครงการหมูบานไทยทรงดํา ซ่ึงควรสานตอ 

(เนื่องจากป 2559เกิดการสวรรคต) 
 

องคปะกอบท่ี 5 การบริหารการจัดการ 
จุดเดน  
  1. มีการวางแผน การวิเคราะห การบริหารความเสี่ยง มีการติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ จน
สามารถทําใหคณะมีผลดีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

- 
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การแบงตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2559 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

วันท่ี 22 สิงหาคม 2560 
ระดับคณะ มี 5 องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

องค 
ประกอบ 

การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงชี้ ผูประเมิน 

1 
 

การผลิตบัณฑิต (มี 
6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม (คาเฉลี่ย) 

1. ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 
2. รศ.ดร.กัญญามน 
อินหวาง 

1.2 อาจารยประจาํคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) 

1.3 อาจารยประจาํคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 

1.4 จํานวนนิสติเตม็เวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ (รอยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี(ขอ) 

1.6 กิจกรรมนิสติระดับปรญิญาตร ี(ขอ) 

2 การวิจัย (มี 3 ตัว
บงช้ี) 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ พัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (ขอ) 1. ผศ.ดร.สุมาลี ราม
นัฏ 
2.ดร.วัลลภา ศรีทอง
พิมพ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (จํานวนบาทตอคน) 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจยั (รอยละ) 

3 
3. การบริการ
วิชาการ (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

3.1 การบริการวิชาการแกสังคม (ขอ) 

1.ผศ.ดร.สมุาลี ราม
นัฏ 
2. ดร.วัลลภา ศรีทอง
พิมพ 

4 การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (มี 1 ตัว
บงช้ี) 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอ) 

1. ดร.วัลลภา ศรีทอง
พิมพ 
2. รศ.ดร.กัญญามน 
อินหวาง  

5 การบริหารจัดการ 
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

5.1 การบรหิารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) 

1. ดร.วัลลภา ศรีทอง
พิมพ 
2. อ.อุดม สมบูรณผล 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลกัสูตร(ขอ) 
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ภาคผนวก 
กําหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2559 

ระหวางวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทยศาสตร ช้ัน 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. 

• คณะกรรมการผูประเมินประชุมกอนการตรวจเยี่ยม 

• พบคณะผูบริหารวิทยาลัย และสวนงานบางสวนที่เก่ียวของ 
แนะนาํคณะผูประเมิน 

• ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคการประเมินคุณภาพ 

• สนทนา/สัมภาษณ คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย (อธิการบดี/        
รองอธิการบดี/คณบดี) 

• ศึกษาเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบขอมูล คณะฯ/มหาวิทยาลัย 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 

13.00 – 14.00 น. 
 
14.00 – 14.30 น. 
 
 
 

• สังเกตการเรียนการสอน 
- ตรวจเยี่ยมคณะวิชาตางๆ 

• สนทนา/สัมภาษณ  
          - ผูใชบัณฑิต 

     - ศิษยปจุบนัและศิษยเกา 
     - คณาจารย 
     - สํานักวชิาตางๆ 

คณะผูประเมินและ 
ผูที่เก่ียวของ 

14.30 – 16.00 น. • คณะผูประเมินศึกษาเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

• คณะผูประเมินประชุมสรุปเตรียมเสนอผลการตรวจเยี่ยม 

คณะผูประเมินและ  
ผูที่เก่ียวของ 

17.00 น. • ผูประเมินรายงานผลการตรวจเยี่ยมการประเมินโดยวาจา 

• รับฟงขอโตแยง รับขอมูล/ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของวิทยาลัย 
 

คณะผูประเมิน/ผูบริหาร/
คณาจารยมหาวิทยาลยั และ
ผูที่เก่ียวของ 
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คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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