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คำนำ 
 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดดำเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งไดกำหนด
จุดมุงหมายและหลักการในการจัดการศึกษา ที่มุ งเนนคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือเปนกลไกการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาของสถาบันใหมีคุณภาพอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ  

 

บัดนี้ คณะผูประเมินคุณภาพภายใน ไดเขาตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และไดจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสร็จเรียบรอย
แลว จึงนำเสนอรายงานนี้ตอคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน และมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบขอมูล 
และผลการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงตอไป 

      
 
 
               คณะกรรมการผูประเมินคุณภาพภายใน 
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี รามนัฏ  (ประธานกรรมการ) 

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

4) นายวุฒิชัย วัยวุฒิ      (ผูชวยกรรมการและเลขานุการ) 
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บทสรุปผูบริหาร 
ขอมูลทั่วไป 
 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนคณะวิชาหนึ่งซึ่งดำเนินการ ณ วิทยาเขต
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนสถาบันการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ที่เปดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตั้งแตปพ.ศ. 2541 ถึง
ป จจ ุบ ัน มีคณะตางๆ รวมทั ้งส ิ ้น 11 คณะวิชา คณะบริหารธ ุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร 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 คนดังตอไปนี้ 

1. สาขาวิชาการตลาด 
2. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนษุย 
ในปการศึกษา 2550 ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรไดมีการปรับปรุงหลักสูตรดังตอไปน้ี 
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 ทางคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรไดมีการอนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไดพิจารณารับทราบและการใหความเห็นชอบ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 อางถึงเอกสารที่ ศธ 0506(4) / 4096 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 

คณะบริหารธุรกิจไดมีการปรับชื ่อคณะดวยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใหปรับโครงสรางของ
มหาวิทยาลัยโดยคณะบริหารธุรกิจกับคณะรัฐศาสตรรวมกันและไดปรับชื่อคณะเปน” คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสน
ศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 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 สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร 
7. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
3. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) 
4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต (หลักสูตรปกต)ิ 
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) 
โดยมีจำนวนอาจารยประจำปการศึกษา 2561 จำนวน 131.50 คน (นับ 0.5 จำนวน 1 คน อาจารยที่ใชในการ

คำนวณประเมินจึงมีทั้งสิ้นจำนวน 131.50 คน ) จำแนก ดังนี้ มีวุฒิปริญญาโท 85 คน วุฒิปริญญาเอก 27.50 คน วุฒิ
ปริญญาโทและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 3 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย 7 คน วุฒิ
ปริญญาโทและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 1 คน วุฒิปริญญาเอกและดำรงตำแหนงรองศาสตราจารย 7 คน และวุฒิ
ปริญญาโทและดำรงตำแหนงศาสตราจารย 1 คน ทั้งนี้คณะมีนิสิตปริญญาตรีจำนวน 2,842 คน นิสิตปริญญาโทจำนวน 
555 คน นิสิตปริญญาเอกจำนวน 224 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,621 คน และมีนิสิตปริญญาตรีสำเร็จการศึกษาจำนวน 
317 คน มีนิสิตปริญญาโทสำเร็จการศึกษาจำนวน 86 คน มีนิสิตปริญญาเอกสำเร็จการศึกษาจำนวน 39 คน รวมมีนิสิต
สำเร็จการศึกษาจำนวน 442 คน 

ปณิธาน คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มุงมั่น ใหการศึกษาและพัฒนานิสิต เพี่อใหเปนบัณฑิตที่มี
ความสามารถและคุณภาพทางการศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนานิสิตใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปนบัณฑิต
ที่ดีและสามารถรับใชสังคมไดทุก ๆ ดาน 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยเวสเทิรน เปนแหลงการเรียนรูที่ชัดเจนและสงเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพ สนองตอบความ
ตองการดานวิชาการแกสังคม สรางบัณฑิตใหเปนนักวิชาการทางการศึกษา มืออาชีพ มีความคิดกวางไกลกาวล้ำนำยุค
ควบคูคุณธรรมรวมพัฒนาใหเจริญกาวหนา 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิร น 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 2561 
สรุปผลคาคะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา 

มี 5 องคประกอบจำนวน 13 ตัวบงช้ี ดังนี้ 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
(องคประกอบ) 

ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

1. การผลติบัณฑิต  
(มี 6 ตัวบงช้ี) 

1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
(คาเฉลี่ย) 

≥3.51 3.90+3.92+3.91+3.86+3.77+3.88+3.82 
+3.86+4.02+3.94+3.94+4.06+3.86/13 

=3.90 

3.90 

1.2 อาจารยประจำคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญา
เอก (รอยละ) อ.ประจำคณะ 131.5 คน  มี
วุฒิป.เอก 41.5 คน 

รอยละ 
30 

41.5/131.5x100=31.56 
31.56/40x5=3.95 

3.95 

1.3 อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทาง
วิชาการ (รอยละ) 
อ.ประจำคณะ 131.5 คน มีตำแหนง
วิชาการ 19 คน แบงเปน (ผศ. 10 คน, รศ. 
8 คน ศ. 1 คน) 

รอยละ 
60 

19/131.5x100=14.44 
14.44/60x5=1.20 

1.20 

1.4 จำนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาตอ
จำนวนอาจารยประจำ (รอยละ) มนิีสิตเรียน 
3,621 คน คา SCH(ตรี)= 40341.50 SCH(
โท)=4623 SCH(เอก)=591 และFTES= 
11.50 คะแนท่ีไดจากการคำนวนรอยละ
ตามสตูร -54.02 

1:6.00 -54.02 5 

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

6 ขอ 6 ขอ 5 

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

6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 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= 1,969,000 บาท  
ภายนอก= 1,340,000 บาท 
รวมท้ังสิ้น = 3,309,000  บาท 

25,000 3,309,000  บาท/131.5 
=25,163.50 

5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำ
และนักวิจัย (รอยละ) (งานวิจัย 73 เรื่อง
แบงเปน 0.2=48, 0.4=3, 0.60=9, 
0.80=9,1.0=4) ผลรวมถวงน้ำหนัก= 27.40 

รอยละ 
30 

27.40/131.50x100=20.84 
20.84/30x5=5 

5 

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

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

6 ขอ 6 ขอ 5 

4. การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 (มี 1 ตัวบงช้ี) 

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

7 ขอ 6 ขอ 5 
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การประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

(องคประกอบ) 
ตัวบงชี้ 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลดำเนินงาน คะแนน 

5. การบริหารจัดการ  
(มี 2 ตัวบงช้ี) 

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

7 ขอ 7 ขอ 5 

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

6 ขอ 6 ขอ 5 

รวมคะแนนองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 5 
รวมคะแนนทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้ 4.54 

 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการกำกับติดตามแผนในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก
และมีตำแหนงทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเดน  

1. คณาจารยมีศักยภาพในการหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการสงเสริมใหอาจารยไดตีพิมพเผยแพรผลงานทางวิชาการในฐานขอมูลวารสารวิจัยระดับชาติ 
และนานาชาติใหมากข้ึน เพ่ือนำผลงานเขาสูการขอตำแหนงวิชาการ 

2. ควรสรางเครือขายความรวมมือทางดานการวิจัยกับองคกรภายนอก 
 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
จุดเดน  

1. มีการสรางโครงการการบริการวิชาการทั้งใหเปลาและเชิงพาณิชย และสามารถบูรณาการศาสตรของ
สาขาวิชาในคณะได 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ควรมีการวางแผนการบริการวิชาการ ท่ีเชื่อมโยงกับนิสิตท้ังระดับปริญญาตรี, โท และเอก และกำหนด
ผลลัพธที่นำไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนใหกับองคกรและชุมชน ที่สอดคลองกับบริบทตาม
ความเชี่ยวชาญในอัตลักษณและเอกลักษณของคณะวิชา 
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องคประกอบท่ี 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สรางองคความรู ทางดานศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ ่น และวางแนวทางอนุร ักษ เผยแพร

วัฒนธรรม 

ทองถ่ินของชุมชน เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนสืบตอไปยังชนรุนหลัง 
 
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเดน  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ทบทวนการบริหารความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก พรอมทั้งมีการกำกับติดตามการบริหารความเสี่ยง

ให 

ลดนอยลง ใหสอดคลองกับสถานการณ เชน การรับนิสิตเขาท่ีมีอัตราลดลง 
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การแบงตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา ปการศึกษา 2561 

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน   

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 
กาญจนาทวีกูล 

1.2 อาจารยประจำคณะท่ีมีคณุวุฒิปริญญาเอก (รอยละ) 

1.3 อาจารยประจำคณะท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ (รอยละ) 

1.4 จำนวนนิสิตเตม็เวลาเทียบเทาตอจำนวนอาจารยประจำ (รอยละ) 

1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี (ขอ) 

1.6 กิจกรรมนิสติระดับปรญิญาตร ี(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 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำและนักวิจยั (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 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของคณะ (ขอ) 1. อ.วีรพงษ สุทาวัน 

2. นายวุฒิชัย  วัยวุฒิ 
5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลกัสูตร(ขอ) 
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ภาคผนวก 
กำหนดการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ปการศึกษา 2561 

ณ หองประชุม 1 อาคารทันตแพทย 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 
แนะนำคณะผูประเมิน 

• 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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