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สวนท่ี 1 บทสรุปสาํหรับผูบริหาร 

 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2562 น้ี มีวัตถุประสงคเพื่อการควบคุม

คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและ    

พัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไวอยางตอเน่ือง โดยพิจารณาตามองคประกอบที่สําคัญ ไดแก 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และการบริหารจัดการ เพื่อให

สามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและคนหาจุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน    

โดยมีวิธีการประเมินดังน้ี ตรวจประเมินจากเอกสารหลักฐาน สัมภาษณผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร 

ตลอดจนสนทนากลุมกับนักศึกษาและศิษยเกา รวมทั้งสังเกตโดยการตรวจเย่ียมหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

ซึ่งจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีของคณะกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ (คปภ.) จํานวน 20 ตัวบงช้ี พบวาผลการตรวจประเมินในภาพ

รวมอยูในระดับดี คะแนนเฉลี่ยตามตัวบงช้ี  5 องคประกอบเทากับ 4.46. ผลการประเมินตามราย

องคประกอบ ดังน้ี 

  องคประกอบที่ 1 คะแนน 4.01 ผลการดําเนินการอยูในระดับดี 

  องคประกอบที่ 2 คะแนน 4.73 ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก  

  องคประกอบที่ 3 คะแนน 5.00 ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก 

  องคประกอบที่ 4 คะแนน 5.00 ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก 

  องคประกอบที่ 5 คะแนน 4.58 ผลการดําเนินการอยูในระดับดีมาก 

 

 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

1. เน่ืองจากระบบการจัดสรรงบประมาณแผนดินใหแกมหาวิทยาลัย บริบทของสังคมเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว และนักศึกษาใหมมีจํานวนลดลงอยางตอเน่ือง สงผลตองบประมาณดําเนินการ ดังน้ัน 

มหาวิทยาลัยตองมียุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรอุดมศึกษา มีกลยุทธทางการเงินที่เหมาะสม พึ่งพา

งบประมาณแผนดินที่ไดรับจัดสรรใหนอยลง แสวงหารายไดจากสินทรัพยและทรัพยสินทางปญญาของ

มหาวิทยาลัยและการสนับสนุนจากภาคเอกชนและสวนราชการอื่นใหมากข้ึน โดยมีการทบทวนภารกิจของ

มหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและศักยภาพของมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง ในทุกภารกิจ  

2. มหาวิทยาลัยกําหนดตัวบงช้ีใหมเพิ่มเติมอกี 7 ตัวบงช้ี ซึ่งเปนสิ่งที่ดี เพราะจะชวยใหการพัฒนาตรง

ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมากย่ิงข้ึน แตสิ่งสําคัญคือ การประเมินความสําเร็จของเกณฑตางๆ ของแตละ

ตัวบงช้ี ที่ตองมีเครื่องมือที่มีคุณภาพ การกําหนดเปาหมายความสําเร็จของตัวบงช้ีตางๆ ทั้งของเดิมและ



2 

 

 

ของใหมตองชัดเจน ทาทายและทบทวนเปนระยะๆ เพื่อใหสะทอนถึงความสําเร็จและการพัฒนามหาวิทยาลัย

อยางตอเน่ืองและย่ังยืน 

3. การดําเนินงานในพื้นที่สมุทรปราการ มีการพัฒนาที่ดี อยางไรก็ตาม การพัฒนาควรสอดคลองกับ

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย โดยอาจรวมมือกับหนวยงานที่มีศักยภาพในดานที่แตกตางกัน แตสงเสริมกันได

ดําเนินการ หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการที่ใชประโยชนอาคารสถานที่และการจัดการของมหาวิทยาลัยอยาง

สม่ําเสมอ ทั้งแบบมหาวิทยาลัยจัดเองและใหหนวยงานภายนอกเขามาจัด ซึ่งการดําเนินการลักษณะน้ีตอง

จัดระบบและกลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพรองรับดวย 

 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 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 เปนวิทยาลัยครูธนบุรี 

 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.) ซึ่ง

หนวยงาน      ตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 

 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวา

ดวยการบริหารกลุมวิทยาลัย 

 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซึ่งอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปด เปลี่ยนไปอยูใน “สหวิทยาลัย

รัตนโกสินทร” ตามประกาศขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครู

ดําเนินงานรวมกัน เรียกวาสหวิทยาลัย 
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 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

สถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี  จึง เปน 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 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. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังน้ี 

  - Dali University, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, สาธารณรัฐประชาชนจีน 

  - National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism, ไตหวัน 

  - National Pingtung University, ไตหวัน 

  - Trans World University, ไตหวัน 

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

  - University Mahasaraswati Denpasar, อินโดนีเซีย 
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  - 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 – ปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังน้ี 

  - University of Battambang, Cambodia, กัมพูชา 

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ระบุวาใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน 

อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่เสรมิสรางพลงัปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรยีนรู เชิดชูภูมิปญญาของ

ทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพื่อความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง และย่ังยืนของปวงชนมีสวนรวมในการ

จัดการการบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน โดยมี

วัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ระบุวา ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาทีข่อง

มหาวิทยาลัย ดังตอไปน้ี (1) แสวงหาความจริงเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล (2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรัก

และผูกพันตอทองถ่ิน อีกทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อชวยใหคนในทองถ่ินรู เทาทันการ



5 

 

 

เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต บัณฑิตของ

ประเทศ (3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและ

ของชาติ (4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมือง ทองถ่ินใหมี

จิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพื่อ

ประโยชนของสวนรวม (5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพช้ันสูง (6) ประสานความรวมมือและชวย เหลือ

เกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศเพื่อ

การพัฒนาทองถ่ิน (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให

เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมให

เกิดการจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ

ย่ังยืน (8) ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดกําหนดภารกิจในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราช- 

บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 โดยเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอยาง     

มืออาชีพ เปนตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู มีความโดดเดนทางดานอุตสาหกรรมบริการ วิจัย สราง     

องคความรูและนวัตกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน    

อยางย่ังยืน 

 ในการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลยัราชภัฏ ไดรวมกันกําหนดพื้นที่ความรับผดิชอบในการพัฒนาทองถ่ิน

ของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 เขต ไดแก เขตธนบุรี 

คลองสาน บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ราษฎรบูรณะ บางกอกใหญ จอมทอง ทวีวัฒนา บางพลัด       

บางขุนเทียน บางคอแหลม และประเวศ สวนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอบางพลี 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางเสาธง โดย   

ในเบื้องตน ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดูแลอําเภอบางพลี ซึ่งเปนอําเภอที่ ต้ังของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมทุรปราการ เปนเบื้องตน 
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วิธีประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินประชุมรวมกัน เพื่อกําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยแบงองคประกอบและตัวบงช้ี ดังน้ี  

 1. รศ.ดร.ไทย ทิพยสุวรรณกุล (ประธานกรรมการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 

 2. รศ.ดร.สุวัฒน ฉิมะสังคนันท (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 1.6, 1.7, 1.8, 2.4 

 3.  ผศ.ดร.ปญญา ทองนิล (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

 4. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต (กรรมการ) รับผิดชอบตัวบงช้ีที่ 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 

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

และมีการตรวจเย่ียมแตละหนวยงาน ดังตอไปน้ี 

 1. ผศ.ดร.ปญญา ทองนิล และผศ.สมหมาย มหาบรรพต ตรวจเย่ียมคณะครุศาสตร 

 2.  อ.ดร.สุรางคณา มัณยานนท  ตรวจเย่ียมศูนยภาษา 
 
 

 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งน้ี มีวิธีการดังน้ี การตรวจเอกสารหลักฐาน การสังเกต การสัมภาษณ 

และการสนทนากลุม ผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก ประธานสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร บุคลากร สายสอนและ   

สายสนับสนุน ศิษยปจจุบัน ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต โดยแบงกลุมคณะกรรมการประเมินออกเปน 2 กลุม 

ดังน้ี 

 กลุมท่ี 1 สัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตัวแทนอาจารย และตัวแทนผูใชบัณฑิต 

 ผูสัมภาษณ คือ  1. รศ.ดร.ไทย  ทิพยสุวรรณกุล 

    2. ผศ.สมหมาย มหาบรรพต 
 

 กลุมท่ี 2 สัมภาษณตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน ศิษยปจจุบัน และศิษยเกา 

 ผูสัมภาษณ คือ  1. รศ.ดร.สุวัฒน    ฉิมะสังคนันท 

    2. ผศ.ปญญา     ทองนิล 

    3. อ.ดร.สุรางคนา  มัณยานนท 

 

 แลวนํามาสรุปผลการประเมิน และพิจารณาหาจุดเดน แนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนาเสนอ

มหาวิทยาลัย 

 

 



สวนที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 

 ตารางผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ปการศึกษา 2562 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 

ของมหาวทิยาลัย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑติ 

ตัวบงช้ี 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตร

โดยรวม 
3.35 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 

ทุกหลักสูตร 
3.48 

ตัวบงช้ี 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลยัท่ีมี

คุณวุฒปิริญญาเอก 
3.15 

26.92 
X 5 3.37 

40 

ตัวบงช้ี 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลยัท่ีมี

ตําแหนงทางวิชาการ 
1.80 

28.34 
X 5 2.36 

60 

ตัวบงช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

5.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ 

5.00 
มีการดําเนินการ 4 ขอ 4.00 

ตัวบงช้ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

ดานดจิิทัล 

5.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมใน

การสรางนวัตกรรม 
3.00 

15.42 
= 3.86 3.86 

4 

องคประกอบที่ 2 การวจิัย 

ตัวบงช้ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจยัหรืองาน

สังสรรค 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย งาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรม 
4.70 

23.11 
= 4.62  4.62 

5 

ตัวบงช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจยั 
4.25 

21.43 
= 4.29  4.29 

5 

ตัวบงช้ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
3.00 

41.46 
X 5 5.00 

20 
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ตัวบงช้ีคุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 

ของมหาวทิยาลัย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 3 การบรกิารวิชาการ 

ตัวบงช้ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ 

เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการ

พัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

4.00 
100 

X 5 5.00 
12 

องคประกอบที่ 4  ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ตัวบงช้ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม 

และความเปนไทย 
5.00 มีการดําเนินการ 7 ขอ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรม และ

ความเปนไทย 
3.00 จํานวนองคความรู 12 เร่ือง 5.00 

องคประกอบที่ 5 การบรหิารจดัการ 

ตัวบงช้ี 5.1 การจดัการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 
5.00 มีการดําเนินการ 4 ขอ 4.00 

ตัวบงช้ี 5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

การกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

มหาวิทยาลัย และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงช้ี 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 4.25 
4.31+4.37+4.40+4.15 

4.31 
4 

ตัวบงช้ี 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 

5.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

เฉล่ียรวมทกุตวับงช้ี 4.23 89.29/20 = 4.46 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนคะแนนหรือระบุเปนจํานวน  

หรือระบุเปนขอ 
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 ตารางการวิเคราะหองคประกอบคุณภาพ/มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 5 ดาน และ    

ตัวบงชี้ท่ีใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองคประกอบ ระดับมหาวิทยาลัย 

องค 

ประกอบท่ี 

จํานวน 

ตัวบงช้ี 
I P O คะแนนเฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดาํเนินงานตองปรบัปรงุ 

2.51 - 3.50 การดาํเนินงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดาํเนินงานระดับด ี

4.51 - 5.00 การดาํเนินงานระดับดีมาก 

1 8 
1.2, 1.3 

(3.37+2.36) 

1.4, 1.5  

1.6, 1.7 

(5.00+5.00+

4.00+5.00) 

1.1, 1.8 

(3.48+3.86) 
4.01 ระดับด ี

2 4 
2.2 

(4.62) 

2.1 

(5.00) 

2.3, 2.4 

(4.29+5.00) 
4.73 ระดับดีมาก 

3 2 - 
3.1 

(5.00) 

3.2 

(5.00) 
5.00 ระดับดีมาก 

4 2 - 
4.1 

(5.00) 

4.2 

(5.00) 
5.00 ระดับดีมาก 

5 4 - 

5.1, 5.2, 5.4 

(4.00+5.00+

5.00) 

5.3 

(4.31) 
4.58 ระดับดีมาก 

รวม 20 3 10 7 4.46 ระดับดี 

ผลการประเมิน 
3.45 

ระดับพอใช 

4.80 

ระดับดีมาก 

4.42 

ระดับดี 

  

 

1) *ตัวบงชี้ที ่1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2) *ตัวบงชี้ที ่5.3 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริม/จุดท่ีควรพัฒนา/แนวทางแกไขในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพ 

 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

จุดเดน 

1. ผลการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการดีข้ึน 

 2. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย แผนการสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ

และดานดิจิทัลและมีการดําเนินการอยางชัดเจน 

 

 แนวทางเสริม 

          1. ควรมุงคนหาแนวหาปฏิบัติที่ดีในการจัดบรกิารนักศึกษา เชน การแนะแนวการใชชีวิต การ

จัดหาแหลงงาน 

2. ควรสงเสริมการจัดกิจกรรมใหนักศึกษามีประสบการณเชน การประกวด แขงขัน 

แลกเปลี่ยนในเวที ตางย่ิงข้ึน 

3. ควรจัดทําฐานขอมูลการใหบริการกับศิษยเกาและติดตามผลดําเนินงาน เชน จัดหลักสูตร

ระยะสั้น เพื่อทบทวนทักษะเดิม เพิ่มเติมทักษะใหม ทั้ง Online/Offline 

4. ควรสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาเขาทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานสากล เชน 

CEFR, TOEFL, TOEIC และ IELTS เปนตน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาอาจารยดานวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ 

 

แนวทางการพัฒนา 

         ควรพิจารณาปรับคาเปาหมายของอาจารยวุฒปิริญญาเอก และตําแหนงวิชาการใหสูงข้ึนกวา

ปที่ผานมา 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

 จุดเดน 

1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการงานวิจัย และงานสรางสรรค มีระบบและกลไก สงเสริม

สนับสนุนครบถวน 

2. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนตอ

ชุมชน สังคม จํานวนมาก 
 

 แนวทางเสริม 

  ควรนําองคความรู ดานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมในศาสตรที่มีความหลากหลายไป

ใชประโยชนใหกับชุมชน สามารถเช่ือมโยงไปสูความเข็มแข็งที่ยังยืนอยางเปนรูปธรรม 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

  แมวาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย งานวิจัยจะอยูในระดับดีมากแลวก็ตาม แตคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จะเปนหนวยงานที่สามารถผลกัดันงานวิจยัของมหาวิทยาลัยใหบรรลเุปาหมายทีต้ั่งไวไดดีย่ิงข้ึน 
 

 แนวทางการพัฒนา 

  มหาวิทยาลัยควรผลักดันใหทุกคณะ โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหสามารถ

ดําเนินงานไดตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 

 จุดเดน 

  1. การดําเนินงานบริการวิชาการในเขตธนบุร ีมีการจดักิจกรรมอยางตอเน่ืองจนพัฒนาชุมชน

กุฎีจีนใหเปนชุมชนตนแบบดานการพึ่งพาตนเอง ที่มีขนมฝรั่งกุฎีจีนเปนมรดกทางภูมิปญญา และเอกลักษณ

ของชุมชน 

  2. การดําเนินงานในพื้นที่สมุทรปราการ มีการสรางเครือขายความรวมมือกับจังหวัด 

หนวยงานและชุมชนในการแกปญหาการกัดเซาะชายฝง และการพัฒนาชุมชนขุนสมุทรจีนใหเปนแหลงเรียนรู 

และการทองเที่ยว 

 

 แนวทางเสริม 

  1. ควรจัดกิจกรรมและพัฒนาชุมชนอยางตอเน่ือง เพื่อใหเปนชุมชนตนแบบที่พึ่งพาตัวเองได

อยางย่ังยืนสามารถขยายผลไปสูการพัฒนาชุมชนอื่นได 

  2. ควรสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานที่มีศักยภาพในดานที่แตกตางกันแตสงเสริม

กันได เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 จุดเดน 

  1. มีผลงานการสรางสรรคการแสดงชุดรําโทนบางกอกนอยที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของ

ชุมชน 

  2. มีการบูรณาการดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทยกับการเรยีนการสอน การวิจัย และ

การบริการวิชาการ 

 

 แนวทางเสริม 

  1. ควรสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย จากการแสดงชุดรําโทน ใหเปน

ที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  2. ควรสังเคราะหองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษา มีสวนรวม

ในการใชสื่อโซเชียลเพื่อเผยแพรสูสาธารณชน 

 

องคประกอบท่ี 5  การบริหารจัดการ 

 จุดเดน 

  1. มหาวิทยาลัยมีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล ผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562 (ITA) จาก ป.ป.ช.เปนอันดับที่ 1 ของกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

  2. การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาที่ดีข้ึนตามลําดับ 

เปนที่นาพอใจ 

 

 แนวทางเสริม 

  1. มหาวิทยาลัยควรกํากับติดตามการดําเนินงานอยางใกลชิด สรางการรับรูและภาคภูมิใจใน

ผลประเมินดังกลาวใหแกประชาคมมหาวิทยาลัย เพื่อรวมมือกันดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย ใหไดรับผล

การประเมินที่ดีและการยอมรับอยางกวางขวางและตอเน่ือง 

  2. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการดําเนินงานประกันคุณภาพแทนการ

ใชกระดาษ รวมทั้งพัฒนาการเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีใหม (เชน ตัวบงช้ี 5.1) ใหตรงตาม

คูมือการประกันคุณภาพ เพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถทํางานไดถูกตองรวดเร็วข้ึน 

 

 
 



สวนท่ี 3 รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

รายงานการกํากับมาตรฐาน 

คําอธิบาย มีการผลการดําเนินการดานการกํากับมาตรฐาน (องคประกอบที่ 1) ของแตละหลักสูตร

ในสถาบันอุดมศึกษา 

ผานการกํากับมาตรฐาน (องคประกอบที่ 1) ทุกหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจํานวน 33 หลักสูตร ประกอบดวยปริญญาตรีจํานวน 31 หลักสูตร     

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร ผานการกํากับมาตรฐาน

ทั้งหมดทุกหลักสูตร  

 

การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานอุดมศึกษา 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา : ใหระบุวาสถาบันอุดมศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางไรที่ทําใหบรรลุผลตามที่คาดหวัง 

 

2) ใหระบุผลลัพธดานผูเรียน ผลลัพธดานการวิจัยและนวัตกรรม ผลลัพธดานการบริการวิชาการแก

สังคมผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปนไป

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยระบุตามตัวบงช้ีที่สถาบันอุดมศึกษากําหนดในมาตรฐานแตละ

ดานเหลาน้ัน 

2.1) ผลลัพธดานผูเรียน 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหผูเรียนเปนผูรวมสรางนวัตกรรม ใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 

ใหเปนพลเมืองที่เขมแข็ง ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคาและรักษความเปนไทย มีการนําผลการประเมินใน

โครงการเพื่อสงเสริมใหผูเรียนเปนผูรวมสรางนวัตกรรมมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง และมีการวิเคราะห

เปาหมายของโครงการใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา  เชน นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรค

นวัตกรรม เรื่องการออกแบบไฟฉุกเฉินโดยใชพลังงานจากซุปเปอรคาปาซิเตอร ใชในสวนทางเดินหนีไฟของ

โรงไฟฟาซึ่งมีฝายซอมบํารุง โรงไฟฟาพระนครใต การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยนําไปใชประโยชน, เรื่อง

การผลิตสื่อสรางสรรคการเรียนรูแบบสามมิติสําหรับนักเรียนอนุบาลเพื่อสงเสริมความสามารถทางปญญาดวย

เครื่องพิมพสามมิติที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบ เปนสรางสื่อสามมิติสําหรับเด็กอนุบาล ซึ่งมีโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการนําไปใชประโยชน 
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2.2) ผลลัพธดานการวิจัยและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหคณาจารยและนักวิจัยจัดทําผลงานวิจัยที่สรางและประยุกตใช

องคความรูใหม สรางสรรคนวัตกรรมที่เช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมให

ปรากฏเปนรูปธรรม ผลงานวิจัยตอบสนองยุทธศาสตรของชาติ ความจําเปนของสังคม ชุมชน หนวยงานภาครัฐ 

หนวยงานภาคเอกชน และประเทศ มีการบูรณาการผลงานวิจัยเขากับพันธกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน 

ผลงานวิจัย เรื่องการออกแบบเรขศิลปสําหรับการสรางอัตลักษณ และสงเสริมภาพลักษณชุมชนกุฎีจีน 

งานวิจัยดังกลาว ไดสรางประโยชนใหกับชุมชน สงผลใหมีตราสัญลักษณของชุมชน และทําใหชุมชนเปน   

แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่รูจักแพรหลายมากข้ึน  

 

2.3) ผลลัพธดานการบริการวิชาการแกสังคม 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการที่มาจากความตองการของชุมชน และองคกรเปาหมาย ซึ่งโครงการ/กิจกรรมน้ันเปนการพัฒนา

ชุมชนและองคกรเปาหมายใหเกิดความพัฒนาอยางย่ังยืน มีการบูรณาการการบริการวิชาการเขากับพันธกิจ

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน การนําเอาลัพธจากงานวิจัยมาพัฒนาตอเปนการบริการวิชาการ ทั้งในสวน

กรุงเทพมหานครที่มีกิจกรรมรวมกับชุมชนกุฎีจีนมาอยางตอเน่ือง พัฒนาชุมชนใหเปนศูนยการเรียนรูขนมฝรั่ง

กุฎีจีนแบบออนไลน เพื่อเปนการเผยแพรขนมฝรั่งกุฎีจีนซึ่งเปนมรดกทางภูมิปญญาและเปนเอกลักษณของ

ชุมชนใหเปนที่รูจักมากข้ึนและพึ่งพาตนเองได  และจังหวัดสมุทรปราการมีกิจกรรมรวมกับชุมชนมาอยาง

ตอเน่ืองพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูบานขุนสมุทรจีน เพื่อเปนเผยแพรความรูดานสิ่งแวดลอมและเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทําใหชุมชนบานขุนสมุทรจีนเปนที่รูจักมากข้ึนและพึ่งพาตนเองได 

 

2.4) ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหคณาจารยและบุคลากรดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรม

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยที่นําไปสูการสบืสาน การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม และ     

มีองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยไปปรับประยุกตและตอยอดใหแกชุมชนสรางความย่ังยืน      

มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเขากับพันธกิจตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัย เชน การแสดงรําโทน

บางกอกนอย เปนการคนควาองคความรูอยางเปนระบบ สรางสรรคเปนการแสดง นํามาจัดทําเปนเอกสาร มีการ

เผยแพรตอสาธารณชน รวมไปถึงมีการวางแผนเพื่อกําหนดเปนมาตรฐานการแสดง  

 

 

 



15 
 

3) หากการดําเนินการไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา มีแผน

ดําเนินการปรับปรุงอยางไร 

- ไมมี - 

 

4) และหากดําเนินการเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว สถาบันอุดมศึกษามี

แนวทางพัฒนาใหดีข้ึนอยางไร 

มหาวิทยาลัย มีแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาโดยได

จัดทําแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 - 2565 

เพื่อเปนการพัฒนามาตรฐานของมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง และเพื่อเปนการสรางความเช่ือมั่นวาสามารถจัด

การศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาบรรลุเปาหมายเปนไปดวยความเรียบรอย ซึ่งสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบไปดวย 5 ยุทธศาสตร คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานผลลพัธผูเรียน มีเปาประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถ

ประยุกตใชความรูในการสรางสัมมาอาชีพ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและเปนพลเมืองที่ เขมแข็ง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม มีเปาประสงคเพื่อสรางผลงานวิจยังานสรางสรรค และนวัตกรรม

ที่สรางองคความรูใหมและมีการประยุกตใชองคความรูใหม และมีการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรค/

นวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียน ชุมชน สถานศึกษาและผูประกอบการนําผลงานวิจัยงาน

สรางสรรคและนวัตกรรมไปใชประโยชนพัฒนาตนเองได ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานบริการวิชาการ มีเปาประสงค

เพื่อเปนศูนยกลางของการบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม (DRU Enterprise) การสรางเครือขายความ

รวมมือทั้งภายในและภายนอกในการทํางาน และมีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ ยุทธศาสตรท่ี 4 ดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย มีเปาประสงคเพื่อใหมหาวิทยาลัยดําเนินการดานศิลปวัฒนธรรมและ 

ความเปนไทยที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการดําเนินการรวมกับทุก

คณะเปนศูนยกลางแหลงเรียนรูรวบรวมองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และยุทธศาสตร

ท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ มีเปาประสงคเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียน

แบบบูรณาการ ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา และมีระบบการบริหารจัดการที่สงเสริม

สนับสนุนการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 



 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระหวางปการศึกษา 2561 กับ ปการศึกษา 2562 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
ปการศึกษา

2561 

ปการศึกษา 

2562 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 

ตัวบงช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.32 3.48 

ตัวบงช้ีที่ 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 3.13 3.37 

ตัวบงช้ีที่ 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 1.74 2.36 

ตัวบงช้ีที่ 1.4 การบรกิารนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5.00 5.00 

ตัวบงช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5.00 5.00 

ตัวบงช้ีที่ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ (เกณฑใหม) - 4.00 

ตัวบงช้ีที่ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทกัษะดานดิจิทลั (เกณฑใหม) - 5.00 

ตัวบงช้ีที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม (เกณฑใหม) - 3.86 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรืองานสงัสรรค 5.00 - 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัยหรืองานสังสรรค (เกณฑใหม) - 5.00 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 4.65 - 

ตัวบงช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม (เกณฑใหม) - 4.62 

ตัวบงช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 3.62 4.29 

ตัวบงช้ีที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน

ตอชุมชน (เกณฑใหม) 
- 5.00 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 การบรกิารวิชาการแกสังคม 5.00 - 

ตัวบงช้ีที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพฒันาทองถ่ิน ชุมชน 

หรือสังคม (เกณฑใหม) 
- 5.00 

ตัวบงช้ีที่ 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพฒันาอยางตอเน่ืองตามแผน

เสริมสรางพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสรมิสรางความสมัพันธกับชุมชน 

(เกณฑใหม) 

- 5.00 
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ตัวบงชี้คุณภาพ 
ปการศึกษา

2561 

ปการศึกษา 

2562 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม (เดิม)  

ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 - 

องคประกอบท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (เกณฑใหม) 

ตัวบงช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

(เกณฑใหม) 
- 5.00 

ตัวบงช้ีที่ 4.2 ผลลพัธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (เกณฑใหม) - 5.00 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบงช้ีที่ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบรูณาการกับการทํางาน (เกณฑใหม) - 4.00 

ตัวบงช้ีที่ 5.2 การบรหิารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกํากบัติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  

(เกณฑเดิมเปนตัวบงช้ีที่ 5.1 เกณฑใหมเปนตัวบงช้ีที่ 5.2) 

5.00 5.00 

ตัวบงช้ีที่ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 

(เกณฑเดิมเปนตัวบงช้ีที่ 5.2 เกณฑใหมเปนตัวบงช้ีที่ 5.3) 
4.20 4.31 

ตัวบงช้ีที่ 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

(เกณฑเดิมเปนตัวบงช้ีที่ 5.3 เกณฑใหมเปนตัวบงช้ีที่ 5.4) 
5.00 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 4.28 4.46 
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20 

กําหนดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2562 

วันท่ี 21 - 22 กันยายน 2563 

วัน/เวลา รายละเอียด สถานที ่

วันจันทรที่ 21 กันยายน 2563 

9.00 - 10.00 คณะกรรมการฯ ประชุมวางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา หองรับรองวิทยากร  

อาคาร 2 ช้ัน 8 

10.00 - 11.00 - อธิการบดี กลาวตอนรับ 

- นําเสนอผลการดําเนินงาน ในรอบปการศึกษา 2562 

- ประธานกรรมการฯ แนะนําคณะกรรมการและกลาววัตถุประสงค

ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 

11.00 - 12.00 กลุม 1 สัมภาษณกรรมการสภามหาวิทยาลยั  

กลุม 2 สัมภาษณผูบริหาร 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ

อาคาร 2 ช้ัน 8 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน หองรับรองวิทยากร  

อาคาร 2 ช้ัน 8 

13.00 –14.00 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ 

สัมภาษณผูรับผดิชอบตัวบงช้ี 

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 / 

คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ 

สัมภาษณผูรับผดิชอบตัวบงช้ี 

คณะ 

16.30 - 17.00 คณะกรรมการฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินประจําวัน หองรับรองวิทยากร 

อาคาร 2 ช้ัน 8 

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 

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 




