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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2559 น้ี มีวัตถุประสงคเพื่อการควบคุม

คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและ    

พัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไวอยางตอเน่ือง โดยพิจารณาตามองคประกอบที่สําคัญ ไดแก 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริหารจัดการ เพื่อให

สามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและคนหาจุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน    

ในการประเมินครั้งน้ีได ตรวจประเมินจากเอกสารหลักฐาน สัมภาษณผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร 

ตลอดจนสนทนากลุมกับนักศึกษาและศิษยเกา รวมทั้งสังเกตโดยการตรวจเย่ียมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ซึ่งจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

จํานวน 13 ตัวบงช้ี พบวาผลการตรวจประเมินในภาพรวมอยูในระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยตามตัวบงช้ีของ สกอ. 

5 องคประกอบเทากับ 4.12 ดังผลประเมินตามรายองคประกอบตามเกณฑของ สกอ. ดังน้ี 

  องคประกอบที่ 1 คะแนน 3.45  ผลการดําเนินการอยูในระดับพอใช 

  องคประกอบที่ 2 คะแนน 4.51  ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก  

  องคประกอบที่ 3 คะแนน 5.00  ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก 

  องคประกอบที่ 4 คะแนน 5.00  ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก 

  องคประกอบที่ 5 คะแนน 4.25  ผลการดําเนินการอยูในระดับดี 

 

 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

 1. จํานวนนักศึกษาท่ีลดลงในหลายสาขา ถือเปนความเสี่ยงสําคัญ ที่มีผลตอความมั่นคงของ

มหาวิทยาลัยในระยะยาว มหาวิทยาลัยตองบริหารความเสี่ยงในเรื่องน้ีอยางจริงจัง เพื่อใหความเสี่ยงดังกลาว

หมดไปหรือลดลง โดย  

 (1) กําหนดกลยุทธในการผลติบัณทิตที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน นโยบายของประเทศ

และยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

ประสิทธิภาพในการผลิตบัณทิต โดยเฉพาะเรื่อง การรับนักศึกษา การตกออกของนักศึกษา การสําเร็จ

การศึกษา รวมถึงวิธีการสอนที่เหมาะสมในยุคสังคมดิจิทัล เปนตน เพื่อใหมีขอมูลที่เพียงพอสําหรับการ

ตัดสินใจ "ปรับ เปลี่ยน หรือปด" หลักสูตรและการสอนไดถูกตองเหมาะสม ลดอัตราการสูญเสียและสามารถ

ผลิตบัณทิตที่มีคุณภาพสูงเขาสูตลาดแรงงาน                                                                                                                     
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 (2) กําหนดมาตรการที่จําเปนรองรับ หากการตัดสินใจดังกลาวมีผลกระทบตอภาระงานสอนของ

คณาจารย เชน พิจารณาใหการทํางานวิจัย และ/หรือการใหบริการวิชาการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

สามารถนับเปนภาระงานทดแทนภาระงานสอนได เปนตน                                  

 (3) กําหนดใหมีหนวยงานที่ทําหนาที่ในการวิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพสูง สนับสนุนกลยุทธใน (1)  

 2. ตัวช้ีวัดสําคัญหลายตัวสะทอนใหเห็นวา คุณภาพอาจารยของมหาวิทยาลัยอยูในระดับที่ตํ่ากวา

มาตรฐาน หรือยังไมนาพอใจ เชน สัดสวนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก (รอยละ 23.11)  สัดสวนอาจารยที่มี

ตําแหนงทางวิชาการ (รอยละ 15.91) และงานวิจัยซึ่งแมจะมีจํานวนที่เพิ่มข้ึนแตเปนงานวิจัยที่มุงใชประโยชน

เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยจํานวนมาก ที่อาจใชเพื่อตําแหนงวิชาการไมได ในขณะที่งานวิจัยเฉพาะสาขาเพื่อ

สรางองคความรูใหมในสาขาตางๆ หรือสามารถตอยอดในวงกวาง ยังมีไมมาก มหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธที่

เหมาะสม เพื่อใหอาจารยสามารถสรางงานวิจัยเฉพาะสาขาที่มีคุณภาพไดมากข้ึน เชน  

 (1) กําหนดนโยบายที่เขมงวด ใหบรรจุอาจารยวุฒิปริญญาเอกที่ตรงสาขาเปนลําดับแรก ถาเปน

ปริญญาโทตองเปนผูมีศักยภาพสูงที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาเอกไดจริง                                                               

 (2) สนับสนุนใหอาจารยลาศึกษาตอเต็มเวลา โดยเฉพาะสาขาที่มีความตองการสูง โดยมีการกํากับ

สนับสนุนใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนดเวลา                                                                                                   

 (3) จัดใหมีคลินิกวิจัยสําหรบัคณาจารยโดยมีนักวิจัยอาวุโสในสาขาตางๆ จากภายนอกมาใหคําปรึกษา

อยางใกลชิด เปนประจํา เพื่อใหสามารถทํางานวิจัยเฉพาะสาขาไดอยางมีคุณภาพ                                                                      

 (4) สนับสนุนใหอาจารยกําหนดเสนทางอาชีพ (career path) ของตนเอง โดยมีมาตรการสนับสนุนที่

เหมาะสม สามารถสรางแรงจูงใจใหเดินตามเสนทางที่กําหนดได                           

 (5) กํากับสนับสนุนใหการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการมีความรวดเร็วย่ิงข้ึน เพื่อสรางขวัญและ

กําลังใจแกอาจารย เปนตน 

 3. ประสิทธิภาพดานการสื่อสาร มหาวิทยาลัยควรบริหารจัดการดานการสื่อสารระหวางผูบริหาร

ระดับสูง ระดับหนวยงาน และผูปฏิบัติ เพื่อสรางความรูความเขาใจในนโยบาย และการปฏิบัติใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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2. สรุปขอมลูพ้ืนฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทําการสอน 

เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2498 โอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแตยังคงทําหนาที่

ผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2504 เปลี่ยนช่ือโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาเปนโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี มีนโยบายที่จะ

ผลิตครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอื่นๆ 

 พ.ศ.2512 เปดสอนภาคนอกเวลาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนครั้งแรก 

 พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี เปนวิทยาลัยครูธนบุร ี

 พ.ศ.2514เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง

เปนครั้งแรก 

 พ.ศ.2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรี ตาม

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 

 พ.ศ.2521 เปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร 2 ป (ค.บ. 2 ป) วิชาเอก

วิทยาศาสตรท่ัวไปเปนครั้งแรก ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลาสําหรับภาคนอกเวลา รับครูประจําการและ

บุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.)ซึ่ง

หนวยงานตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 

 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวา

ดวยการบริหารกลุมวิทยาลัย 

 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซึ่งอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด เปลี่ ยนไปอยูใน “สหวิทยาลัย

รัตนโกสินทร”ตามประกาศขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครู

ดําเนินงานรวมกัน เรียกวา สหวิทยาลัย 

 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบันราช

ภัฏ”แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 

 พ.ศ.2546 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งต้ังอยูที่ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

 พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปน

สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี  จึง เปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตาม

พระราชบัญญัติน้ี โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 
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 พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนเองหลาย

หลักสูตร และทําการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 

2549 เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนต้ังแตปการศึกษา 2549 เปนตนไป  

 พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yulin Normal University,   

Guangxi Normal University และ Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Yunnan College of 

Business Management สาธารณรัฐประชาชนจีน และ Thurgau University of Teacher Education 

สมาพันธรัฐสวิส 

 พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Kunming 

University สาธารณรัฐประชาชนจีน และ National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism 

ไตหวัน  

 พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัย University of 

Miyazaki ญี่ปุน 

 พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือกับมหาวิทยาลัยHainan College of 

Foreign Studies 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษามีภาระหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท่ีเนนคุณภาพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรู

อยางตอเนื่องเปนบัณฑิตคุณภาพ เปนนักวิชาชีพท่ีดี พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการเรียนรู สรางองคความรู และพัฒนางาน ในหนาท่ี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการทางวิชาการ

เพื่อการเรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับรองใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปนพื้นที่จัดการศึกษา

เดียวกัน 
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3. วิธีประเมิน 

 3.1 การวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง และหลงัการตรวจเยี่ยม) 

 คณะกรรมการประเมินประชุมรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยแบงองคประกอบและตัวบงช้ี ดังน้ี  

 1. รศ.ดร.ไทย    ทิพยสุวรรณกุล (ประธานกรรมการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 5.1, 5.2, 5.3 

 2. ผศ.ดร.สุวัฒน   ฉิมะสังคนันท   (กรรมการ)  รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 1.4, 1.5 

 3. ผศ.สมหมาย   มหาบรรพต     (กรรมการ)  รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 3.1, 4.1 

 4. ผศ.มุกดา         ลิบลับ           (กรรมการ)  รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 1.1, 1.2, 1.3 

 5. อ.ดร.สุรางคณา  มัณยานนท (กรรมการและเลขานุการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 2.1, 2.2, 2.3 

 

 ซึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งน้ี ใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก ตรวจเอกสารหลักฐาน 

สังเกต สัมภาษณและสนทนากลุม คณะกรรมการไดสัมภาษณและสนทนากลุมกับผูทรงคุณวุฒิกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร สายสอนและสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต รวมทั้งคนหา

รองรอยการดําเนินการใน 5 องคประกอบ แลวสรุปผลการประเมินรวมกัน รวมทั้งพิจารณาหาจุดเดน จุดที่

ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาเสนอมหาวิทยาลัย 

 

 3.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล  

  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายตัวบงช้ีและสมัภาษณวิธีดําเนินงานในแตละข้ันตอน 

  



ZX()()) 

สรุปการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปการประเมิน 

 ตารางท่ี ส.1  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 

ของมหาวิทยาลัย 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี ้1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
3.01 

คาเฉล่ียของคะแนนประเมิน 

ทุกหลักสูตร 
3.01 

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
3.13 

23.11 
x 5 2.89 

40 

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ 

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
1.67 

15.91 
x 5 1.33 

60 

ตัวบงชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ 

พัฒนางานวิจัยหรืองานสังสรรค 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
5.00 

21.50 
= 4.30  4.30 

5 

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 
2.51 

21.20 
= 4.24 4.24 

5 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
5.00 มีผลการดําเนินการ 6 ขอ 5.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย 

และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

5.00 มีผลการดําเนินการ 6 ขอ 4.00 

ตัวบงชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
3.75 

คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 
3.76 

ตัวบงชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 
5.00 มีผลการดําเนินการ 6 ขอ 5.00 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 4.16 4.12 

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนคะแนนหรือระบุเปนจํานวน  

หรือระบุเปนขอ 
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ตารางท่ี ป.2 การวิเคราะหผลการประเมนิมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีปการศึกษา 2559 
 

 

องคประกอบท่ี จํานวนตัวบงช้ี I P O คะแนนเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรบัปรงุเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดําเนนิงานตองปรบัปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 
3.51 - 4.50 การดําเนนิงานระดับด ี

4.51 - 5.00 การดําเนนิงานระดับดีมาก 

1 5 2.89+1.33 5.00+5.00 3.01 3.45 ระดับพอใช 

2 3 4.30 5.00 4.24 4.51 ระดับดีมาก 

3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 3 - 4.00+5.00 3.76 4.25 ระดับด ี

รวม 13 3 7 3 4.12 ระดับดี 

ผลการประเมิน 2.84 4.86 3.67   

*ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

*ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคณุภาพ 

 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 

จุดแข็ง 

1. ผลการดําเนินงานของหลักสูตรผานเกณฑคุณภาพของ สกอ. ทุกหลักสูตร 

2. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมและใหบริการกับนักศึกษาและศิษยเกาครอบคลุมตามพันธกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

แนวทางเสริม 

1. พัฒนาคุณภาพหลักสูตรใหอยูในระดับดีอยางตอเน่ืองรวมถึงการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรที่มีคาเฉลี่ย

ไมตํ่ากวา 3.00 อยางตอเน่ือง 

2. การนําเครือขายจากศิษยเกามามีสวนรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ เชน การบรรยาย

พิเศษ การรวมมือเพื่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทํางาน แหลงฝกงาน และดานการเงิน เปนตน 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กระบวนการบริหารหลักสูตรที่ไดคุณภาพ 

2. คุณภาพอาจารย 

3. การจัดการเรียนการสอนที่ไดคุณภาพ 

4. จํานวนนักศึกษาที่ลดลง 

 

ขอเสนอแนะ 

1. กระบวนการบริหารหลักสูตรควรมีการพัฒนากระบวนการใหเปนไปตามเกณฑการประเมินตามตัวช้ีวัด

ของ สกอ. ทุกหลักสูตร  

2. การพัฒนาคุณภาพของอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ โดยการจัดทําคายเขียน

ผลงานวิชาการที่มีระยะเวลาที่เหมาะสมเพียงพอตอการผลิตผลงานในชวงปดภาคเรียนและจัดผูทรงคุณวุฒิให

ครบถวนทุกสาขาวิชา เพื่อตรวจและนําไปสูการแกไขโดยมีมาตรการใหอาจารยที่ทํางานมาหลายปแลวไดเขา

คายกอนตามลําดับ 

3. สนับสนุนระบบ กลไก ทรัพยากรและหองปฏิบัติการ เพื่อการเรียนการสอนที่ไดคุณภาพ 

4. การวางแผนเตรียมความพรอมใหสาขาวิชาที่มีแนวโนมมีผูเรียนจํานวนนอย หรือไมมีผูเรียน 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดแข็ง 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารวิจัยที่สามารถตอบสนองความตองการไดเปน

อยางดี 

 

 

 

 

แนวทางเสริม 

1. มหาวิทยาลัยมีคณาจารยในโครงการคลังสมองซึ่งเปนคณาจารยผูทรงคุณวุฒิ สามารถเปนที่ปรึกษาใน

โครงการวิจัยไดควรจัดชวง วัน เวลา และสถานที่ใหชัดเจนในการใหคําปรกึษาในการทําวิจัยใหแกอาจารย เพื่อ

เพิ่มอาจารยนักวิจัยรุนใหมใหมากข้ึนกวาเดิม โดยคํานึงถึงสัดสวนจํานวนอาจารยในแตละคณะที่มีอยูใน

ปจจุบัน 

2. ควรมีคลินิกวิจัยสําหรับคณาจารยโดยเชิญนักวิจัยอาวุโสในสาขาตางๆ จากภายนอกมาใหคําปรึกษา 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารยในแตละคณะ ควรทําเปนโครงการวิจัยและ

คณาจารยในคณะเปนทีมงานวิจัยจะไดประโยชนในการพัฒนาการสอนและเปนการจัดการความรูในดานการ

สอนจากผลการวิจัยทําใหอาจารยในคณะมีผลงานวิจัย 

2. ในการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนตามภาระกิจของมหาวิทยาลยัราชภัฏควรมีการวิจัยติดตามการพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองและย่ังยืน โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกิดผลงานนวัตกรรมสอดคลองกับการพัฒนาประเทศสูประเทศไทย 

4.0 

 

ขอเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดใหอาจารยทุกทานจะตองมีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคปละ 1 เรื่องและควร

เสร็จในเวลาที่กําหนด 

2. บทความวิชาการของอาจารยทีตี่พิมพในวารสารวิชาการที่นํามานับคะแนนการประกันคุณภาพไดควร

ไดรับการสนับสนุนคาตีพิมพในวารสารน้ันๆจากมหาวิทยาลัย 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง 

1. มีการบริการวิชาการแกชุมชนทองถ่ินโดยใชศาสตรของแตละคณะ 

2. มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยในการบริการวิชาการแกชุมชนทองถ่ิน 

 

 

 

แนวทางเสริม 

1. ควรมีการวางแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการสูการวิจัย หรือนําองคความรูจากการวิจัยสู

การพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

2. ควรเพิ่มโครงการบริการวิชาการที่ใชศาสตรพระราชาดานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ควรมีการนําความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ สูการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรใหมี

ความทันสมัยสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

4. ควรมีการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดทุกคณะ เชนการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

กระบวนการบริการวิชาการที่มปีระสทิธิภาพ 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดทําแผนการบริการวิชาการในภาพรวมเพื่อนําไปสูการบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลโดยความรวมมือจากทุกคณะ หนวยงานและชุมชนพื้นที่เปาหมาย 

2. ควรมีการกํากับ ติดตามการดําเนินงานการบริการวิชาการและมีการประเมินการใชประโยชนจากชุมชน 

อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

3. ควรจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานอางอิงใหสอดคลองกัน 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีที่ต้ังทามกลางชุมชนทองถ่ินที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีสาขาวิชาที่สงเสริม

ใหเกิดการเรียนรูและสรางองคความรูทางดานศิลปะและวัฒนธรรม 

2. มีเครือขายความรวมมือในการอนุรักษ และเผยแพรงานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

แนวทางเสริม 

1. ควรมีการบูรณาการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อสราง

มาตรฐานโดยใชองคความรูจากการวิจัย 

2. ควรเผยแพรผลงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

3. คณะกรรมการควรกํากับ ติดตาม การดําเนินงานอยางตอเน่ืองและมีการประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 

 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 

- 
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องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง  

1. ผูบริหารมีภาวะผูนําในการบริหารมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะในเรื่องการขับเคลื่อนเชิงรุกรวมกับทองถ่ินใน

จังหวัดสมุทรปราการ และบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล ทําใหผลการดําเนินงานมีแนวโนมที่ดีข้ึนตามลําดับ 

2. มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่สามารถใช

ประโยชนในการบริหารมหาวิทยาลัยไดดี  ตลอดจนมีการคํานวณตนทุนคาใชจายตอหนวย ทําใหการบริหาร

มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 

แนวทางเสริม   

1. มหาวิทยาลัยควรขยายขอบเขตความรวมมือรวมกับทองถ่ินทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพฯ ให

มากข้ึนบนพื้นฐานของศักยภาพทางวิชาการและความพรอมของอาคารสถานที่เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน

ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย ในเรื่องการพัฒนาทองถ่ินไดมากและรวดเร็วข้ึน 

2. เน่ืองจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีการพัฒนาที่รวดเร็ว ดังน้ัน การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจใหเหมาะสมกับความตองการในการใชงานและพัฒนาการของเทคโนโลยี  จะทําใหสามารถใช

ประโยชนจากระบบสารสนเทศไดเต็มศักยภาพมากย่ิงข้ึน 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ระบบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยในภาพรวม 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยควรกําหนดเปนนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานการจัดการความรู ในระดับ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีระบบที่มีประสิทธิภาพ กํากับสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ให

มหาวิทยาลัยไดเปนไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถรวบรวมสรุปเปนผลการดําเนินงานในภาพรวม

ระดับมหาวิทยาลัยไดอยางครบถวนและรวดเร็ว 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ที่ ๑๓๕๒/๒๕๖๐ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

                                    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
----------------- 

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย ใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษา และ
รายงานผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากสิ้นป
การศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนไปดวย
ความเรียบรอยและบังเกิดผลดี  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗         
จึงแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ดังตอไปน้ี    

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ไทย      ทิพยสุวรรณกุล  ประธานกรรมการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน   ฉิมะสังคนันท  กรรมการ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย สมหมาย   มหาบรรพต  กรรมการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย มุกดา ลิบลับ   กรรมการ 
 ๕. อาจารย ดร.สุรางคนา   มัณยานนท  กรรมการและเลขานุการ 

      

            หนาท่ี 
                  ๑. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๓๑ สงิหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
  ๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและไดขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
   กระบวนการทํางาน การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามเกณฑมาตรฐานการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                 ๓. สงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
  ตามระบบ CHE QA Online ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  
 

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 
 สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

                                                                      
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง) 

    รักษาราชการแทนอธิการบดี  



กําหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2559 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2560 – 1 กันยายน 2560 

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที ่

วันพฤหัสบดทีี่ 31 สิงหาคม 2560 

9.00 - 10.00 คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา หองรับรองวิทยากร  

อาคาร 2 ช้ัน 8 

10.00 - 11.00 - อธิการบดี กลาวตอนรับและผูแทนนําเสนอผลการดําเนินงาน 

ในรอบปการศึกษา 2559 

- ประธานกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการและกลาววัตถุประสงค

ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 

11.00 - 12.00 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ 

สัมภาษณผูรับผดิชอบตัวบงช้ี 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน หองรับรองวิทยากร  

อาคาร 2 ช้ัน 8 

13.00 –14.00 กลุม 1 สัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลยั  

กลุม 2 สัมภาษณผูบริหาร 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 

14.00 - 14.45 กลุม 1 สัมภาษณตัวแทนอาจารย  

กลุม 2 สัมภาษณตัวแทนบคุลากร  

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 

14.45-15.30 กลุม 1 สัมภาษณตัวแทน นักศึกษา และศิษยเกา  

กลุม 2 สัมภาษณตัวแทนผูใชบัณฑิต 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 

15.30 - 16.30 คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมคณะและหนวยงานตางๆ  คณะ 

16.30 - 17.00 คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินประจําวัน หองรับรองวิทยากร 

อาคาร 2 ช้ัน 8 

วันศุกรที่ 1 กันยายน 2560 

9.00 - 12.00 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณผูรับผดิชอบ 

ตัวบงช้ี 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน หองรับรองวิทยากร  

อาคาร 2 ช้ัน 8 

13.00 – 14.00 คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษา หองรับรองวิทยากร  

อาคาร 2 ช้ัน 8 

14.00 – 15.30 คณะกรรมการฯ นําเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพดวยวาจา 

ตอผูบริหารและผูเก่ียวของ 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 

 


