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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2560 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 4.16 ดังผลประเมินตามรายองคประกอบตามเกณฑของ สกอ. ดังน้ี 

  องคประกอบที่ 1 คะแนน 3.52 ผลการดําเนินการอยูในระดับดี 

  องคประกอบที่ 2 คะแนน 4.49 ผลการดําเนินการอยูในระดับดี  

  องคประกอบที่ 3 คะแนน 5.00 ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก 

  องคประกอบที่ 4 คะแนน 5.00 ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก 

  องคประกอบที่ 5 คะแนน 4.33  ผลการดําเนินการอยูในระดับดี 

 

 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

 1. จํานวนนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยลดลง ซึ่งเปนภาพรวมของอุดมศึกษาไทยในปจจุบัน       

เปนความเสี่ยงสําคัญในการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ตองวางกลยุทธรองรับอยางจริงจัง เพื่อลดความเสี่ยง

ดังกลาวใหนอยลง เชน  

  1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมๆ ที่สอดคลองกับการพัฒนาประเทศและความตองการของผูเรียน

  1.2 ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาที่มีอยูแลว ใหทันสมัยเพื่อใหบัณฑิตมีประสบการณและ

ทักษะที่เหมาะสม เพียงพอตอการประกอบวิชาชีพ 

  1.3 พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรระยะสั้น โดยจัดกลุมรายวิชาในหลักสูตรปริญญาที่มีอยู

แลวและสัมพันธเช่ือมโยงกัน ใหเปนหลักสูตรประกาศนียบัตร และหากผูเรียนประสงคจะขอรับปริญญา 
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ผูเรียนสามารถนําประกาศนียบัตรที่ไดรับและสะสมไว มาเทียบโอนเพื่อขอรับปริญญาไดตามระเบียบที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

  1.4 สํารวจความตองการของศิษยเกาในการพัฒนาตนเองใหทนักบัความกาวหนาทางวิชาการ

และวิชาชีพ เพื่อจัดหลักสูตรระยะสั้นรองรับความตองการขางตน ซึ่งจะเปนทั้งการบริการศิษยเกาและ

กอใหเกิดรายไดแกมหาวิทยาลัย 

  1.5 พัฒนาวิธีสอนที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีสมัยใหมโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัล ใหสามารถ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสงูสูตลาดแรงงาน 

 2. แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยดําเนินการในเชิงรุกอยางจริงจัง ใหสอด

รับกับนโยบายของรัฐบาล ที่จัดงบประมาณในลักษณะของงบบูรณาการ ใหความสําคัญมากข้ึนตองานวิจัยที่

สงผลตอการพัฒนาทองถ่ินที่ย่ังยืน รวมถึงงานบริการวิชาการที่ทองถ่ินมีสวนรวมสนับสนุนงบประมาณ เปน

บริการที่มุงพัฒนาและสรางความเขมแข็งแกทองถ่ินใหรับผิดชอบทองถ่ินของตนได สอดคลองกับยุทธศาสตร

ใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 3. มหาวิทยาลัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไดดีในระดับหน่ึงแลว สิ่งที่มหาวิทยาลัยตองวางแผน

ควบคูไปดวยคือ การใชประโยชนจากเทคโนโลยีดังกลาวเพื่อใชในการดําเนินงานดานตางๆ ใหเต็มตาม

ศักยภาพ โดยเฉพาะเรื่องการเรียนการสอน ใหการลงทุนดังกลาวมีความคุมคามากที่สุด 

 

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



3 

 

 

บุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.)    

ซึ่งหนวยงานตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 

 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวา

ดวยการบริหารกลุมวิทยาลัย 

 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซึ่งอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด เปลี่ยนไปอยูใน “สหวิทยาลัย

รัตนโกสินทร”ตามประกาศขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครู

ดําเนินงานรวมกัน เรียกวา สหวิทยาลัย 

 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ”

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 

 พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนเอง  

หลายหลักสูตร และทําการปรบัปรุงหลกัสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

พ.ศ. 2549 เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ     

การอุดมศึกษา 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 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษามีภาระหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท่ีเนนคุณภาพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรู

อยางตอเนื่องเปนบัณฑิตคุณภาพ เปนนักวิชาชีพท่ีดี พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการเรียนรู สรางองคความรู และพัฒนางาน ในหนาท่ี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการทางวิชาการ

เพื่อการเรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับรองใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปนพื้นที่จัดการศึกษาเดียวกนั 
 

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. รศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 3.1, 4.1 

 3. อ.ภาคย พราหมณแกว (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 1.4, 1.5 

 4. ผศ.ดร.ปญญา ทองนิล (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 1.1, 1.2, 1.3 

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

และมีการตรวจเย่ียมแตละหนวยงาน ดังตอไปน้ี 

 1. รศ.ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล (ประธานกรรมการ) ตรวจเย่ียมกองนโยบายและแผน 

 2. รศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท (กรรมการ) ตรวจเย่ียมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 3.  อ.ภาคย พราหมณแกว (กรรมการ) ตรวจเย่ียมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    และกองพัฒนานักศึกษา 

 4. ผศ.ดร.ปญญา ทองนิล (กรรมการ) ตรวจเย่ียมคณะครุศาสตร 

 5. อ.ดร.สุรางคณา มัณยานนท (กรรมการและเลขานุการ) ตรวจเย่ียมศูนยภาษาและคณะวิทยาการ

    จัดการ 
 
 

 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 



ผลการประเมินรายตัวบงชี้ ตามองคประกอบคณุภาพ 

 ตารางท่ี ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 ปการศึกษา 2560 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 

ของมหาวิทยาลัย 
ตัวต้ัง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือสัดสวน) 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
3.01 

คาเฉล่ียของคะแนนประเมิน 

ทุกหลักสูตร 
3.19 

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
3.13 

23.94 
X 5 2.99 

40 

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ 

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
1.67 

17.25 
X 5 1.44 

60 

ตัวบงชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี ้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 

24.18 
= 4.84 4.84 

5 

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 
2.51 

18.15 
= 3.63 3.63 

5 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

องคประกอบท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
5.00 มีการดําเนินการ 6 ขอ 5.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี้ 5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย 

และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

5.00 มีการดําเนินการ 6 ขอ 4.00 

ตัวบงชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
3.75 

คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 
4.00 

ตัวบงชี้ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 4.16 4.16 
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ตารางท่ี ป.2 การวิเคราะหผลการประเมนิมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีปการศึกษา 2560 
 

 

องค 

ประกอบท่ี 

จํานวน 

ตัวบงช้ี 
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 
1.2, 1.3 

(2.99+1.44) 

1.4, 1.5 

(5.00+5.00) 

1.1 

(3.19) 
3.52 ระดับด ี

2 3 
2.2 

(4.84) 

2.1 

(5.00) 

2.3 

(3.63) 
4.49 ระดับด ี

3 1 - 
3.1 

(5.00) 
- 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 
4.1 

(5.00) 
- 5.00 ระดับดีมาก 

5 3 - 
5.1, 5.3 

(4.00+5.00) 

5.2 

(4.00) 
4.33 ระดับด ี

รวม 13 3 7 3 4.16 ระดับดี 

ผลการประเมิน 3.09 

ระดับพอใช 

4.86 

ระดับดีมาก 

3.61 

ระดับด ี

  

 

*ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

*ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแกไขในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคณุภาพ 

 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ  

จุดเดน 

- 

 

 

แนวทางเสริม 

1. การจัดทําแผนและกําหนดวัตถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษาควรมีความเช่ือมโยงกับแผนกลยุทธ

ดานการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทั้ง 5 ดาน โดยกิจกรรมตามแผน 

ควรสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อใหการประเมนิผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและแผนพัฒนา

นักศึกษา สามารถสะทอนถึงผลลัพธและผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนานักศึกษา ตามแผนการพัฒนานักศึกษาได

ชัดเจนย่ิงข้ึน 

2. มหาวิทยาลัยควรพจิารณาทบทวนการจดัทําแผน / โครงการ / กิจกรรม การพัฒนานักศึกษา โดยนําแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมาเปนหลัก ในการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาและกําหนดเปาประสงค ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ ที่สะทอนผลลัพธความสําเร็จเชิงคุณภาพกับนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยควรเนนการสงเสริมให

เกิดอัตลักษณและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค สวนคณะ/หลักสูตร ควรเนนการสงเสริมใหเกิดผลลัพธ  

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

3. มหาวิทยาลัยควรทบทวนการประเมนิคุณภาพในการใหบริการนักศึกษา โดยปรับปรุงแบบประเมินให

รวมถึงชองทางการใหขอมูลของการบริการ โดยประเมินในเรื่องความสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง ครอบคลุม และ

ทันสมัย ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษารับรูและรับบริการในจํานวนที่มากข้ึน 

 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. กระบวนการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการของอาจารย 

2. การพัฒนาหลกัสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) 

3. การพัฒนาหลกัสูตรระยะสั้นรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ (ตอ) 

ขอเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมพัฒนาตําแหนงทางวิชาการที่หลากหลาย และตอเน่ืองเพื่ออํานวยความ

สะดวกแกคณาจารย ควรจัดในชวงปดภาคเรียนมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเปนกลุมยอย เปนระยะ ๆ และ

หลากหลายชองทาง มีกระบวนการเลือกหรือหากลุมอาสาสมัครที่เปนกลุมเปาหมายในแตละป และจัด

ผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาเปนที่ปรึกษาขณะเดียวกันในสวนกลุมทั่วไปที่อยูระหวางพัฒนาจัดกิจกรรมเพื่อวาง

กรอบการพัฒนาดวยเชนกัน 

2. ควรพัฒนาหลักสูตรที่มีความพรอม เปนจุดแข็ง และเปนจุดขายของมหาวิทยาลัยโดยสงเสริม

สนับสนุน เพื่อขอข้ึนทะเบียนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) และมีการกํากับ

ติดตามสงเสริมหลักสูตรที่มีผลการประเมินตํ่ากวา 3.01 

3. มหาวิทยาลัยต้ังอยูในทําเลที่เหมาะสม ควรพัฒนาหลกัสตูรระยะสัน้ที่สอดคลองกับความตองการของ

อาชีพ และสะสมเพื่อการเพิ่มคุณวุฒิ เพื่อทดแทนรายไดการผลิตบัณฑิตที่นักศึกษาลดลง และเปนการหา

รายไดของมหาวิทยาลัย 

 
 

 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

จุดเดน 

1. มหาวิทยาลัยไดปรับปรงุในการทํางานมรีะบบและกลไกชัดเจน และมีความรวมมือจากหนวยงานใน

ระดับชาติ และนานาชาติ นอกจากน้ันยังมีวารสาร “ราชภัฏธนบุรีรบัใชสังคม” ซึ่งอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 2 

และวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งอยูในฐานขอมลู TCI กลุม 1 

2. มหาวิทยาลัยมรีะบบและกลไกในการคุมครองสิทธ์ิของงานวิจัย และงานสรางสรรค มีแนวทางการขอ

จดลิขสทิธ์ิและสิทธิบัตร ที่สมารถศึกษาและดาวโหลดไดทางเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

แนวทางเสริม 

- 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. การสนับสนุนงานวิจัยที่แลวเสร็จตามกําหนดเวลาสามารถพัฒนาตอเน่ืองเปนนวัตกรรมได 

2. การเผยแพรงานสรางสรรคดานศิลปะและประดิษฐ 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย (ตอ) 

ขอเสนอแนะ 

1. คณาจารยที่ทํางานวิจัยในลักษณะทีเ่ปนนวัตกรรม งานสรางสรรค ควรที่จะดําเนินการจดลิขสิทธ์ิ 

และสทิธิบัตร เพราะระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยพรอมที่จะชวยเหลือคณาจารยในการดําเนินงาน 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยควรกํากบัติดตามการทําวิจัยของโครงการ ควรจะดําเนินการทําวิจัยตามโครงการวิจัยที่

ไดรับทุนใหแลวเสรจ็ตามเวลาที่กําหนดตามโครงการ เพื่อจะไดขอทุนวิจัยในปงบประมาณตอไป โดยเฉพาะทุน

วิจัยภายนอก 

2. งานสรางสรรคทีเ่ปนผลงานศิลปะและสิง่ประดิษฐประเภทตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม ที่นําไป

แสดงในเวทีตาง ๆ ควรเปนงานที่กอใหเกิดคุณคาทางสุนทรยี และคุณประโยชนทีเ่ปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพ

ตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน และมีผูทรงคุณวุฒิในกลุมศิลปะดานน้ันใหการยอมรับผลงาน และมี

หลักฐานที่สามารถนําเสนอในเอกสารหลกัฐานได 

 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเดน 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและดําเนินการกับพันธกิจดานการบริการวิชาการโดยมีการประสานความ

รวมมือกับองคกรภายนอกทั้งระดับชาติ ทองถ่ิน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แนวทางเสริม 

1. ควรกําหนดพื้นที่เปาหมายที่เฉพาะเจาะจง และรวมกันบรูณาการศาสตร เพื่อสรางความเขมแข็ง

อยางย่ังยืนใหกับชุมชน ซึ่งจะเปนชุมชนตนแบบในการพฒันาชุมชนอื่น ๆ ตอไป 

2. ควรใชประโยชนจากการบริการวิชาการ เช่ือมโยง/บรูณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และ

กิจกรรมดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ควรบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ใหเกิดประโยชนดานการสรางรายไดใหหลากหลายข้ึน 

เชน การใหคําปรึกษาทางวิชาการ การอบรม ประชุม/สัมมนา ศูนยทดสอบดานภาษา และการอบรมเพือ่

เสริมสรางทักษะความรูทางวิชาชีพ เปนตน 

4. ควรหาแหลงทุนจากเครอืขายภายนอกในการสรางหลักสตูรการอบรม ตามความตองการของชุมชน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ 

- 
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องคประกอบท่ี 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเดน 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานรวมกับเครือขายภายนอกทีห่ลากหลายในการอนุรักษ ฟนฟ ูสืบสานศิลปะ

และวัฒนธรรมในพื้นที่เปาหมายอยางเปนรูปธรรม 
 

แนวทางเสริม 

1. ควรดําเนินการสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมจากภูมปิญญาทองถ่ิน รวบรวมเปนหลักฐาน และ

นําไปเผยแพร 

2. ควรบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมกับการวิจัย การบรกิารวิชาการและการเรียนการสอนอยางชัดเจน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะ 

- 
 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

จุดเดน 

มหาวิทยาลัยมีผูนําองคกรที่เขมแข็งทั้งในระดับนโยบายและฝายบริหาร สภามหาวิทยาลัยและฝาย

บริหารมีความรับผิดชอบสูง สามารถประสานการทํางานรวมกันไดดี สภามหาวิทยาลัยกํากับสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของฝายบริหารอยางใกลชิด 

 

แนวทางเสริม 

- 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การสือ่สารภายในองคกร 

 

ขอเสนอแนะ 

มหาวิทยาลัยควรจัดระบบการสื่อสารภายในใหมีประสิทธิภาพ เนนการสรางความเขาใจในระบบระเบียบ

ตาง ๆ โดยเฉพาะระบบบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนความเขาใจในแผนยุทธศาสตรและ

แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการทํางานของบุคลากรฝายตาง ๆ ประสานสัมพันธและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด นอกจากน้ีควรฉายภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยใหบุคลากรรับรูรับทราบ เพื่อสรางความมั่นใจในเรื่องความ

มั่นคงในอาชีพเปนระยะ ๆ อยางตอเน่ือง 
 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ที่ ๑๖๓๗/๒๕๖๑ 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

                                    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
----------------- 

 

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

 ๑. รองศาสตราจารย ดร.ไทย      ทิพยสุวรรณกุล  ประธานกรรมการ 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน   ฉิมะสังคนันท  กรรมการ 
 ๓. อาจารยภาคย   พราหมณแกว  กรรมการ 
 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปญญา  ทองนิล   กรรมการ 
 ๕. อาจารย ดร.สุรางคนา   มัณยานนท  กรรมการและเลขานุการ 

      

            หนาท่ี 
                  ๑. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๔ – ๕ กนัยายน ๒๕๖๑ 
  ๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและไดขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนา 
   กระบวนการทํางาน การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามเกณฑมาตรฐานการ 
   ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                 ๓. สงรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
  ตามระบบ CHE QA Online ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 
 สั่ง  ณ  วันที่ ๑๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

                                                                         
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ เวชวิทยาขลัง) 

    รักษาราชการแทนอธิการบดี  



กําหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 

วันท่ี 4 - 5 กันยายน 2561 

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที ่

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 

9.00 - 10.00 คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา หองรับรองวิทยากร  

อาคาร 2 ช้ัน 8 

10.00 - 11.00 - นายกสภากลาวตอนรับและอธิการบดีนําเสนอผลการดําเนินงาน 

ในรอบปการศึกษา 2560 

- 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 

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 

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 
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