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1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2561 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 พบวาผลการตรวจประเมินในภาพรวมอยูใน ระดับดี ไดคะแนนเฉลี่ยตามตัวบงช้ีของ สกอ. 

5 องคประกอบเทากับ 4.21 ดังผลประเมินตามรายองคประกอบตามเกณฑของ สกอ. ดังน้ี 

  องคประกอบที่ 1 คะแนน 3.64 ผลการดําเนินการอยูในระดับดี 

  องคประกอบที่ 2 คะแนน 4.42 ผลการดําเนินการอยูในระดับดี  

  องคประกอบที่ 3 คะแนน 5.00 ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก 

  องคประกอบที่ 4 คะแนน 5.00 ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก 

  องคประกอบที่ 5 คะแนน 4.40 ผลการดําเนินการอยูในระดับดี 

 

 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

 1. ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาใหมไดนอยลง ถึง 1,058 คน (รอยละ 

28.78) เมื่อเทียบกับปการศึกษา 2560 รวมถึงโอกาสในการเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพจะนอยลงดวย (ยกเวน

คณะครุศาสตร) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะนักศึกษากลุมเปาหมายที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัยควรมองหากลุมเปาหมาย

อื่นเพิ่มข้ึน เชน กลุมผูที่ประกอบอาชีพอยูแลวตองการพัฒนาทักษะการทํางาน หรือเพิ่มเติมความรู เพื ่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน ไมมุงปริญญา ไมตองออกจากอาชีพการงาน โดยการพัฒนาเปนหลักสูตรระยะสั้น 

อาจเปนหลักสูตรเปดกวางสําหรับบุคคลทั่วไป หรือหลักสูตรความรวมมือกับองคการภาครัฐและเอกชน      

เปนตน 

 2. อาจารยของมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนงทางวิชาการมีเพียงรอยละ 20.83 เปนตําแหนงในระดับ  

ผูชวยศาสตราจารยเกือบทั้งหมด และไมสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังน้ัน 
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มหาวิทยาลัยยังจําเปนตองกํากับสนับสนุนใหอาจารย สรางผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ มีตําแหนงทาง

วิชาการเพิ่มมากข้ึนและในระดับที่สูงข้ึนตอไป รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการสอน (ซึ่งเปนเรื่องสําคัญใน

การผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ) ใหเหมาะสมกับสังคมยุคดิจิทัล  

 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ควรจัดทําแผนพัฒนาระยะยาว มีกลยุทธที่เหมาะสมใน

การพัฒนาและใชประโยชนพื้นที่ใหเต็มตามศักยภาพ ทั้งในดานการพัฒนากําลังคน การวิจัย และบริการ

วิชาการ เพื่อรองรับเขตอุตสาหกรรมสมุทรปราการและพื้นที่ใกลเคียง ใหมากกวาแผนบริการทางวิชาการแก

สังคมและแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งมีอยูแลว โดยมีการประเมินความตองการ (Needs assesment) ที่แมนตรง 

เตรียมความพรอมอยางเพียงพอ ทั้งในเรื่องอาจารยและบุคลากรที่มีคุณภาพ สิ่งสนับสนุนการดําเนินงาน 

รวมถึงการแสวงหาความรวมมือกับภาคเอกชนและการสนับสนุนจากภาครัฐควบคูไปดวย 

 

2. สรุปขอมลูพ้ืนฐาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทํา

การสอน เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2498 โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา โอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการแตยังคงทําหนาที่ผลิตครูอาชีวศึกษา 

 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.2514 เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา 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.)     

ซึ่งหนวยงานตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 

 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวา

ดวยการบริหารกลุมวิทยาลัย 
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 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซึ่งอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด เปลี่ยนไปอยูใน “สหวิทยาลัย

รัตนโกสินทร” ตามประกาศขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครู

ดําเนินงานรวมกัน เรียกวาสหวิทยาลัย 

 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบัน      

ราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 

 พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปน

สถาบันอุดมศึกษาที่ เปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี  จึงเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตาม

พระราชบัญญัติน้ี โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 

 พ.ศ.2548 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สมุทรปราการ ซึ่งต้ังอยูที่ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

 

 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 สาธารณ รั ฐป ระชาชนจีน  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. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังน้ี 

  - Dali University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไตหวัน 
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  - National Pingtung University, ไตหวัน 

  - Trans World University, ไตหวัน 

  - National Taipei University of Technology (Taipei Tech), ไตหวัน 

  - University Mahasaraswati Denpasar, อินโดนีเซีย 

  - Technological University of the Philippines, ฟลิปปนส 

 พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังน้ี 

  - Mean Chey University, กัมพูชา 

  - Thai Nguyen University, เวียดนาม 

  - Hainan College of Foreign Studies, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Yunnan College of Business Management, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Kunming University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไตหวัน 

 พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังน้ี 

  - The National University of Laos, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  - Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Nanchang Institute of Technology, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Fu Zhou Chuangxin Vocational College, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังน้ี 

  - University of Battambang, Cambodia, กัมพูชา 

  - Guangxi Agricultural Vocational College of People’s Republic of China, 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันอุดมศึกษามีภาระหนา ท่ีหลักในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาท่ีเนนคุณภาพ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความงอกงามทางปญญา แสวงหาความรู

อยางตอเนื่องเปนบัณฑิตคุณภาพ เปนนักวิชาชีพท่ีดี พัฒนาและสรางเสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการเรียนรู สรางองคความรู และพัฒนางาน ในหนาท่ี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและใหบริการทางวิชาการ

เพื่อการเรียนรูในกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีโดยสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษารับรองใหมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ เปนพื้นที่จัดการศึกษาเดียวกนั 



5 

 

 

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. รศ.ธีระดา   ภิญโญ (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.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท (กรรมการ) ตรวจเย่ียมสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

 2.  อ.ดร.สุรางคณา มัณยานนท (กรรมการและเลขานุการ) ตรวจเย่ียมคณะวิทยาการจัดการ 
 
 

 ซึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งน้ี ใชเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ ไดแก การตรวจเอกสาร

หลักฐาน สังเกต สัมภาษณและสนทนากลุม คณะกรรมการไดสัมภาษณและสนทนากลุมกับผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร สายสอนและสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต 

โดยแบงกลุมคณะกรรมการประเมินออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

 กลุมท่ี 1 ผูสัมภาษณ คือ 1. รศ.ดร.ไทย  ทิพยสุวรรณกุล 

    2. รศ.ธีระดา   ภิญโญ 

    3. อ.ดร.สุรางคนา  มัณยานนท  

 โดยกลุมที่ 1 สัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนอาจารย และตัวแทนผูใชบัณฑิต 

 

 กลุมท่ี 2 ผูสัมภาษณ คือ 1. รศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท 

    2. อ.ภาคย พราหมณแกว 

 โดยกลุมที่ 2 สัมภาษณตัวแทนบุคลากร ตัวแทน นักศึกษา และศิษยเกา 

 

 อีกทั้งยังรวมกันคนหารองรอยการดําเนินการในทัง้ 5 องคประกอบ แลวนํามาสรุปผลการประเมินและ

พิจารณาหาจุดเดน แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนาเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 
 

 3.2 วิธีการตรวจสอบและความนาเชื่อถือของขอมูล  

  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายตัวบงช้ี และสัมภาษณวิธีดําเนินงานในแตละข้ันตอน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 ตารางท่ี ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 ปีการศึกษา 2561 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 
ของมหาวิทยาลัย 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์

ตัวหาร (% หรือสัดส่วน) 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
3.29 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 
ทุกหลักสูตร 

3.32 

ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ ามหาวทิยาลัยที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

3.13 
25 

X 5 3.13 
40 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ ามหาวทิยาลัยที ่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1.67 
20.83 

X 5 1.74 
60 

ตัวบ่งช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 
ตัวบ่งช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ 
พัฒนางานวิจัยหรืองานสังสรรค ์

5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

4.51 
23.23 

= 4.65 4.65 
5 

ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

4.25 
18.09 

= 3.62 3.62 
5 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 5.00 มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5.00 มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของมหาวทิยาลัยเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย 
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

5.00 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

(โดยมีข้อ 1, 2,  3, 4, 5 ,7) 
4.00 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
4.00 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 
4.20 

ตัวบ่งช้ี 5.3 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพ
หลักสตูรและคณะ 

5.00 
มีการด าเนินการครบทุกข้อ 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 4.30 54.66/13 = 4.21 

1 ให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ หรือระบุเป็นคะแนนหรือระบุเป็นจ านวน  
หรือระบุเป็นข้อ 
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ตารางท่ี ป.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2561 
 
 

องค์ 
ประกอบท่ี 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 5 
1.2, 1.3 

(3.13+1.74) 
1.4, 1.5 

(5.00+5.00) 
1.1 

(3.32) 
3.64 ระดับด ี

2 3 
2.2 

(4.65) 
2.1 

(5.00) 
2.3 

(3.62) 
4.42 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 

(4.20) 
4.40 ระดับด ี

รวม 13 3 7 3 4.21 ระดับดี 

ผลการประเมิน 
3.17 

ระดับพอใช้ 
4.86 

ระดับดีมาก 
3.71 

ระดับดี 
  

 
*ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับหลักสตูรทุกหลักสูตร 
*ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลีย่ของผลการประเมินระดับคณะทกุคณะ 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนา แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงตามรายองค์ประกอบคุณภาพ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  

จุดเด่น 
- 

แนวทางเสริม 
1. มหาวิทยาลัยควรประเมินการใช้ช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ในการ

ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลความรู้ ที่ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ         

อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสื่อให้ทั่วถึงและเกิดประโยชน์มากที่สุด  

2. การจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา รวมถึงการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ของแผนควรให้สะท้อน 

กับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ของนักศึกษา และพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การก ากับติดตามแผนการพัฒนาบุคลากรทางด้านต าแหน่งทางวิชาการและการศึกษาต่อระดับ

ปริญญาเอกอย่างเป็นระบบ 
2. การทบทวนแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย

เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงบุคลากร อาทิ เช่น การเกษียณอายุราชการ และลาออก การโอนย้ายหน่วยงาน 
เป็นต้น 

3. การก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 

แนวทางการพัฒนา 
1. ควรเพ่ิมกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของคณาจารย์อย่างชัดเจน โดยส่งเสริมการ

สร้างผลงานวิจัยที่สามารถน าไปขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ควรหาแนวทางสร้างความเข้าใจให้คณาจารย์ ผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและมีคุณภาพ

มากขึ้น ส่งเสริมให้มีบทความวิชาการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ส่งผลให้น าไปใช้ประโยชน์ในการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

3. ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ในระดับ
ปานกลาง ในปีการศึกษา 2561 ( 4 หลักสูตร) ให้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ระดับ
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีในปีการศึกษา 2562 

4. ก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อยู่ ในระดับดี
ให้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เพ่ือสร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร 
ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับดีสองปีต่อเนื่อง และเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการฯ 
สกอ. เพื่อประกาศข้ึนทะเบียนรายชื่อในฐานข้อมูลหลักสูตร TQR ของสกอ. ในปีการศึกษาต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเด่น 
มหาวิทยาลัยมีแผนการวิจัย ระบบ และกลไกการบริหารและสนับสนุนงานวิจัย โดยเฉพาะการจัดหา

แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
คณาจารย์ และนักวิจัย โดย คณาจารย์ และนักวิจัยมีศักยภาพด้านการวิจัย เนื่องจากได้รับเงินทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยจ านวนมาก 

 

แนวทางเสริม 
1. คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยเป็นอย่างดี ดังนั้น ในด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย หรือ 

งานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting 
Professor) 

2. มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย
เพ่ิมขึ้นในการวิจัย เพ่ือพัฒนาและการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะคณะครุศาสตร์ ในด้านการศึกษาปฐมวัย และ
ประถมศึกษาที่เป็นโรงเรียนสาธิตของคณะครุศาสตร์  เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นผู้น าทาง
การศึกษาอย่างแท้จริงในท้องถิ่นสมุทรปราการ 

3. จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาจารย์ เพ่ิมศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับทุน
จากแหล่งทุนภายนอกทั้งระดับชาติ และนานาชาติเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การพัฒนาผลงานวิจัยของคณาจารย์ ให้ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติที่มีฐานข้อมูล   
ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ดังกล่าว 

2. การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการประจ าคณะ/หน่วยงาน ให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานและอยู่ใน
ฐานข้อมูลในระดับชาติและนานาชาติ 

3. คณาจารย์ในทุกคณะ ควรบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถปรากฏชัดเจน 
ได้ในมคอ.3 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น 
มหาวิทยาลัยก าหนดชุมชนเป้าหมายที่ชัดเจน และด าเนินการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน      

มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลเป็นแนวทางให้ชุมชนสามารถน าไปพัฒนาต่อได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังชุมชนย่านกะดี
จีน ประกอบด้วย 1. ชุมชนวัดกัลยาณ์ 2. ชุมชนกุฎีจีน 3. ชุมชนวัดบุปผาราม 4. ชุมชนวัดประยุรวงศาวาส 5. 
ชุมชนกุฎีจีน และชุมชนโรงคราม 

 

แนวทางเสริม 
1. ส่งเสริม การบูรณาการโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการกับการเรียน การสอน การวิจัย 

ศิลปวัฒนธรรม และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
2. พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น 

ศูนย์ทดสอบด้านภาษาต่างประเทศ การใช้อบรม/สัมมนา หลักสูตรระยะสั้น 
3. แสวงหาแหล่งทุนจากเครือข่ายภายนอกในการด าเนินการด้านบริการวิชาการ 
4. เชื่อมโยงงานบริการวิชาการให้สอดคล้องกับการรับนักศึกษา และการเปิดหลักสูตรใหม่ 
5. ก าหนดแผนบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

เพ่ือรองรับ/ลดความเสี่ยงจากจ านวนนักศึกษาภาคปกติที่ลดลง 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

 

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 

มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์  ส่งเสริม สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมหลาย
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น การแสดงกระตั้วแทงเสือ การแสดงเพลงเรือ การแสดงเพลงพ้ืนบ้านและการแสดง
โขนนั่งราว เป็นต้น 
แนวทางเสริม 

1. สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับกับสาธารณชนทั่วไป  
2. บูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
3. ร่วมมือกับชุมชนในการสร้างมาตรฐานหรือองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย

ผ่านกระบวนการวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

จุดเด่น 
 
- 
 

แนวทางเสริม 
 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการไว้แล้ว ควรพิจารณาในเรื่องความ

คุ้มค่าให้ชัดเจน ตลอดจนมีการน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยควรเพ่ิมแผนการจัดหารายได้ หรือระบุแหล่งที่มาของ
งบประมาณท่ีเป็นไปได้ให้ชัดเจน จะท าให้แผนดังกล่าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีระบบการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. การจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีระบบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว หากจัดให้มีการติดตาม
ผลที่เกิดขึ้นว่า ส่งผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือไม่ อย่างไร จะท าให้การ
จัดการความรู้ มีประโยชน์และคุ้มค่ามากขึ้น 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 







ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
วันที่ 4 - 5 กันยำยน 2562 

วัน/เวลำ รำยละเอียด สถำนที่ 

วันพุธที่ 4 กันยำยน 2562 
9.00 - 10.00 คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา ห้องรับรองวิทยากร  

อาคาร 2 ชั้น 8 

10.00 - 10.30 - อุปนายกสภากล่าวต้อนรับ และรักษาราชการแทนอธิการบดี
น าเสนอผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2561 
- ประธานกรรมการฯ แนะน าคณะกรรมการและกล่าววัตถุประสงค์
ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคาร 2 ชั้น 8 

10.30 – 11.30 กลุ่ม 1 สัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลยั  
ผู้สัมภาษณ์ 1. รศ.ดร.ไทย ทิพยส์ุวรรณกุล 
               2. รศ.ธีระดา  ภิญโญ 
               3. อ.ดร.สุรางคนา มัณยานนท์ 

ห้องรับรองวิทยากร  
อาคาร 2 ชั้น 8 

กลุ่ม 2 สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร 
ผู้สัมภาษณ์ 1. รศ.ดร.สุวัฒน์  ฉมิะสังคนนัท์ 
               2. อ.ภาคย์  พราหมณ์แก้ว 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคาร 2 ชั้น 8 

11.30 - 12.00 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ 
สัมภาษณ์ผู้รบัผิดชอบตัวบ่งชี้ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคาร 2 ชั้น 8 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรองวิทยากร  
อาคาร 2 ชั้น 8 

14.00 - 14.45 กลุ่ม 1 สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์  
ผู้สัมภาษณ์ 1. รศ.ดร.ไทย ทิพยส์ุวรรณกุล 
               2. รศ.ธีระดา  ภิญโญ 
               3. อ.ดร.สุรางคนา มัณยานนท์ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคาร 2 ชั้น 8 

กลุ่ม 2 สัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากร 
ผู้สัมภาษณ์ 1. รศ.ดร.สุวัฒน์  ฉมิะสังคนนัท์ 
               2. อ.ภาคย์  พราหมณ์แก้ว 

ห้องรับรองวิทยากร  
อาคาร 2 ชั้น 8 

14.45-15.30 กลุ่ม 1 สัมภาษณ์ตัวแทนผู้ใชบ้ณัฑิต 
ผู้สัมภาษณ์ 1. รศ.ดร.ไทย ทิพยส์ุวรรณกุล 
               2. รศ.ธีระดา  ภิญโญ 
               3. อ.ดร.สุรางคนา มัณยานนท์ 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคาร 2 ชั้น 8 

กลุ่ม 2 สัมภาษณ์ตัวแทน นักศึกษา และศิษย์เก่า  
ผู้สัมภาษณ์ 1. รศ.ดร.สุวัฒน์  ฉมิะสังคนนัท์ 
               2. อ.ภาคย์  พราหมณ์แก้ว 

ห้องรับรองวิทยากร 
อาคาร 2 ชั้น 8 



วัน/เวลำ รำยละเอียด สถำนที่ 

วันพุธที่ 4 กันยำยน 2562 
15.30 - 16.30 คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมคณะวทิยาการจัดการ และส านักศิลปะและ

วัฒนธรรม  
คณะ/หน่วยงาน 

16.30 - 17.00 คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินประจ าวนั ห้องรับรองวิทยากร 
อาคาร 2 ชั้น 8 

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยำยน 2562 

9.00 - 12.00 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี ้

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคาร 2 ชั้น 8 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรองวิทยากร  
อาคาร 2 ชั้น 8 

13.00 – 14.00 คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ห้องรับรองวิทยากร  
อาคาร 2 ชั้น 8 

14.00 – 15.30 คณะกรรมการฯ น าเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพด้วยวาจา 
ต่อผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องและผู้ทีส่นใจเข้าร่วมฟังสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
อาคาร 2 ชั้น 8 

 


