
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
..................................................................................... 

 
เนื่องด้วย ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือท าหน้าที่
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพจาก 5 องค์ประกอบ  และ 13 ตัวบ่งชี้ 
ของส านั กงานคณะกรรมการการ อุด มศึ กษา ระดับสถาบัน  ประจ าปีการศึ กษา 2560 ในระหว่ า ง                                       
วันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นั้น  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ด าเนินการการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560                  
 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560                     

จ าแนกตามการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ในแต่ละองค์ประกอบ 
 ส่วนที่  3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน จ าแนกรายตัวบ่ งชี้                             

ตามองค์ประกอบคุณภาพ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560  
 ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จ าแนกตามการวิเคราะห์ปัจจัย

น าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ในแต่ละองค์ประกอบ เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560   
 ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อการพัฒนา

คุณภาพระดับสถาบันที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560   
               

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนนประเมินของ

คณะกรรมการประเมิน 

องค์ประกอบที ่1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารหลกัสูตรโดยรวม       3.17 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 3.46 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ       2.43 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่1 3.81 
องค์ประกอบที ่2 การวิจัย 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์      
5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.85 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 3.78 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่2 4.21 
องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่3 5.00 
องค์ประกอบที ่4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่4 5.00 
องค์ประกอบที ่5 การบริหารจดัการ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกิจ

กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
5.00 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 4.14 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร และคณะ 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที ่5 4.71 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้ 4.29 

 
 
 
 
 
 

 
 



 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 จ าแนกตาม                
การวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ในแต่ละองค์ประกอบ 
   

องค์ประกอบ 
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ 
ผลผลิต
หรือ

ผลลัพธ ์

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี  1 
การผลิตบณัฑิต 

5 1.2 (3.46) 
1.3 (2.43) 

1.4 (5.00) 
1.5 (5.00) 

1.1 (3.17) 3.81 การด าเนินงานระดับด ี

องค์ประกอบท่ี  2 
การวิจัย 

3 2.2 (3.85) 2.1 (5.00) 2.3 (3.78) 4.21 การด าเนินงานระดับด ี

องค์ประกอบท่ี  3 
การบริการวิชาการ 

1 - 3.1 (5.00) - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี  4 
การท านุบ ารุงศลิปะ
และวัฒนธรรม 

1 - 4.1 (5.00) - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหารจัดการ 

3 - 5.1 (5.00) 
5.3 (5.00) 

5.2 (4.14) 4.71 การด าเนินงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.25 5.00 3.70 4.29 การด าเนินงานระดับดี 
ผลการประเมิน การ

ด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 

การ
ด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

การ
ด าเนินงาน

ระดับดี 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ส่วนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จ าแนกรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560 

 

องค์ประกอบ/ตัวบง่ชี ้

คะแนน 
ผลการประเมินฯ 

ปีการศึกษา 
2558 

คะแนน 
ผลการประเมินฯ 

ปีการศึกษา 
2559 

คะแนน 
ผลการประเมินฯ 

ปีการศึกษา 
2560 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารหลกัสูตรโดยรวม        3.05 3.16 3.17 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 2.97 3.22 3.46 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่ง 

                 ทางวชิาการ 
1.87 2.13 2.43 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี       5.00 5.00 5.00 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 3.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 3.18 3.70 3.81 
องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันา

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์      
5.00 5.00 5.00 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.69 4.49 3.85 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 
3.15 4.37 3.78 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 4.28 4.62 4.21 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ    
 ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 
5.00 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ     
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

5.00 5.00 5.00 

 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 3.89 4.04 4.14 
 ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตร  

และคณะ 
4.00 4.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 5 4.30 4.35 4.71 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้ 3.97 4.26 4.29 



 ส่วนที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จ าแนกตามการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ในแต่ละองค์ประกอบ                          
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 – 2560   
 

องค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดบัพอใช ้
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดบัด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดบัดมีาก 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลิตหรือ

ผลลัพธ ์
คะแนนเฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1  
การผลิตบณัฑิต 

2558 5 2.42 4.00 3.05 3.18 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
2559 5 2.67 5.00 3.16 3.70 การด าเนินงานระดับด ี
2560 5 2.95 5.00 3.17 3.81 การด าเนินงานระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 2  
การวิจัย 

2558 3 4.69 5.00 3.15 4.28 การด าเนินงานระดับด ี
2559 3 4.50 5.00 4.37 4.62 การด าเนินงานระดับด ี
2560 3 3.85 5.00 3.78 4.21 การด าเนินงานระดับด ี

องค์ประกอบท่ี 3  
การบริการวิชาการ 

2558 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
2559 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
2560 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4  
การท านุบ ารุงศลิปะ       
และวัฒนธรรม 

2558 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
2559 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
2560 1 - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  
การบริหารจัดการ 

2558 3 - 4.50 3.89 4.30 การด าเนินงานระดับด ี
2559 3 - 4.50 4.04 4.35 การด าเนินงานระดับด ี
2560 3 - 5.00 4.14 4.71 การด าเนินงานระดับดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม (ปีการศึกษา 2558) 13 3.18 4.57 3.36 3.97 การด าเนินงานระดับดี 
ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับพอใช้   

คะแนนเฉลี่ยรวม (ปีการศึกษา 2559) 13  3.28 4.86 3.86 4.26 การด าเนินงานระดับดี 
ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี  

คะแนนเฉลี่ยรวม (ปีการศึกษา 2560) 13  3.25 5.00 3.70 4.29 การด าเนินงานระดับดี 
ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี  



 ส่วนที่ 5 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อการพัฒนาคุณภาพ
ระดับสถาบันที่ได้จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
1. มีการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรตั ้งแต่หล ักสูตร คณะ และสถาบัน                    

ในรูปแบบของการจัดอบรม เข้าอบรม ให้ทุนการศึกษา ทุนวิจัย ฯลฯ ซึ่งมีผลออกมาอย่างเป็น
รูปธรรม 

2. มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลการประเมินระดับหลักสูตรบางหลักสูตรที่ยั งมีผลการประเมินในระดับปานกลาง                            

และระดับน้อย มหาวิทยาลัยต้องกลับไปทบทวนว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงท าให้คุณภาพหลักสูตรยัง
ไม่อยู่ในเกณฑ์ดี  

2. มหาวิทยาลัย ควรให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ประจ าหลักสูตร                         
ในการศึกษาต่อ การขอต าแหน่งทางวิชาการ การท าผลงานวิจัยหรืองานวิชาการเพิ่มขึ้นอีก 
โดยมอบให้ทางคณะเป็นผู้ผลักดัน 

3. มหาวิทยาลัยควรใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลศิษย์เก่า พัฒนาสู่การจัดตั้งเครือข่ายระดับภูมิภาค 

4. มหาวิทยาลัยควรน าข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา น ามาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม โดยจัดท า
ระเบียบ และประกาศรองรับการก ากับดูแลวินัยนักศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

5. มหาวิทยาลัยควรจัดตั้งกองทุนพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬาที่มีผลงาน 
โดดเด่น และการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ 
1. จาก 14 หลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง บางหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย              

มุ่ งให้ เป็นหลักสูตรความเป็นเลิศตามกลยุทธ์นั้น ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้ ง ไว้  ดังนั้น                       
ควรมีการปรับปรุงโดยจัดท าเป็นแผนพัฒนาต่อไป 

2. หลักสูตรที่มีคุณภาพน้อยซึ่ งมี เพียง 1 หลักสูตร และเป็นหลักสูตรใหม่  มหาวิทยาลัย                         
ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น  

3. จ านวนนักศึกษาและจ านวนของอาจารย์ในบางหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
มหาวิทยาลัยควรมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

4. มหาวิทยาลัยควรตระหนักในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตร ควรเน้นพัฒนาหลักสูตรให้ตอบรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล และสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 เพ่ือจะได้หลักสูตรใหม่ ๆ 
เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง 

5. คณาจารย์มีศักยภาพทางด้านคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้น แต่ต้องทบทวนว่าคุณวุฒิ
ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรหรือไม่ โดยดึงศักยภาพของอาจารย์ ให้บูรณาการศาสตร์
ทั้งหมด เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหม ่ๆ ให้เกิดขึ้น 

 
 
 



 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
  ไม่มี 

โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสนับสนุนเรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา                       

แต่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการใดได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์  
2. มหาวิทยาลัยได้รับทุนวิจัยภายนอกในสัดส่วนที่น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา                         

(บกศ. 2559: 20,859,090 ล้าน; บกศ. 2560: 11,921,940 ล้าน) 
3. คณาจารย์ส่วนใหญ่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

ระดับชาติ ขณะที่ผลงานทางวิชาการบางประเภทที่เป็นความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย                   
กลับไม่ค่อยพบมากนัก เช่น มหาวิทยาลัยมีโครงการบริการวิชาการสู่สังคมจ านวนมากแต่กลับ                       
ไม่มีผลงานวิชาการรับใช้สังคม เป็นต้น 

4. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติมีจ านวนน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ
ผลงานทางวิชาการประเภทอ่ืน ๆ (การประชุมวิชาการระดับชาติ 105 ชิ้น; การประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ 28 ชิ้น; วารสารระดับชาติใน TCI กลุ่ม 2 จ านวน 37 ชิ้น; วารสารระดับชาติ               
ใน TCI กลุ่ม 1 จ านวน 41 ชิ้น; วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 24 ชิ้น) 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมควบคู่ไปกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เอ้ือต่อ                   

การน าไปจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  เป็นต้น                      
และนวัตกรรมดังกล่าวควรสอดคล้องกับกรอบการวิจัยและการให้ทุนของประเทศไทย                       
เช่น การเกษตรและอาหาร การดูแล เด็ก เล็ก  สังคมผู ้สูงอายุ  เมือ งอัจฉ ริยะ  เป็นต้น 
ทั้ งนี้ ให้ เหมาะสมกับบริบทและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย 

2. ควรปรับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยและนโยบายการให้ทุนวิจัยให้ชัดเจนว่า
มหาวิทยาลัย จะท าวิจัยไปในทิศทางใดเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี                 
(พ.ศ. 2561-2580)  

3. ควรส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลงาน                         
ที่สอดคล้องกับบริบทและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เช่น ผลงานวิชาการรับใช้สังคม                  
หรือผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปเผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติ เนื่องจากมีวิทยาลัย                  
การดนตรีที่เอ้ือต่อการผลิตผลงานในลักษณะดังกล่าว เป็นต้น  

4. ควรสนับสนุนและเพ่ิมสิ่งจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้มากยิ่งขึ้น                     
และควรส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ                  
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ และคุณค่าของผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ 

5. ควรจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) อย่างต่อเนื่อง เ พ่ือสนับสนุน                           
ให้คณาจารย์ม ีความรู ้ความ เข ้า ใจ ใน เรื ่อ งการ เข ียนโครงการว ิจ ัย ใน เช ิงบ ูรณาการ                     
หรือเชิงสหวิทยาการ และเทคนิคการเสนอขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกโดยใช้การวิจัย
ประเภทดังกล่าว 

 
 
 



 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยก าหนดชุมชนเป้าหมาย จัดท าแผนบริการว ิชาการตามความต้องการ                    

ของชุมชนที่ชัดเจน มีเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างยั ่งยืน มีการจัด
กิจกรรม/โครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งภายในและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย  
โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา 

  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการบริการวิชาการกับชุมชนเป้าหมายเฉพาะ 
2. ควรด าเนินการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมให้มากขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน                      

อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม 
3. ควรจัดกิจกรรมให้บริการวชิาการที่มุ่งสร้างรายได้กับมหาวิทยาลัยให้หลากหลาย และจ านวนมากขึ้น 

 
 องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาพิพิธภัณฑ์

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) และโรงละครศรีสุริยวงศ์ 
โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา 

  ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล                         

เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และอาจก่อให้เกิดรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
 

 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
     มหาวิทยาลัยมีกระบวนการจัดท าแผนที่ดี  มีการปรับแผนใหม่ น้อมน าพระราโชบาย ในสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นหลักส าคัญในแผนที่ปรับใหม่ โดยสภามหาวิทยาลัย ให้ความส าคัญและมีการสนับสนุนที่ดี 
โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา 

ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 

1. การวิเคราะห์วิจัยโดยใช้หลักวิชาที่เหมาะสม เพ่ือให้ทราบถึงความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ                  
ในการบริหารมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน เพ่ิมเติมจากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่ด าเนินการอยู่แล้ว 

2. การบริหารความเสี ่ยง  ควรเน้นความเสี ่ยงที ่ม ีผลส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ    

3. การจัด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการจัดการความรู้ จากส่วนงานต่าง  ๆ ร่ วมกัน                              
ทั้งมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยมากข้ึน 

4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในจะเป็นส่วนที่
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของงานประกันคุณภาพ ท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว และลดภาระการท างาน 



ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

1. การพัฒนาอาจารย์  แม้ว่ามหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ในทิศทางที่ดี                          
ทั้งในเรื่องวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ แต่การพัฒนายังดีขึ้นไม่มาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรให้
ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ต่อไป  โดยเน้นให้อาจารย์มีวุฒิปริญญาเอกที่ตรงกับหลักสูตร                  
ที ่รับผิดชอบและส าเร็จจากสถาบันที่หลากหลาย  มีต าแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์                    
ขึ้นไป และพัฒนาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรให้เหมาะสม ควบคู่ไปด้วย   

2. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ความต้องการจ้างงานบัณฑิตน้อยลง บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระมีมากขึ้น มีอาชีพใหม่  ๆ 
เกิดมากขึ้น ขณะที่อาชีพเดิม ๆ จะหายไป มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องก าหนดแนวทางที่เหมาะสมรองรับ
สถานการณ์ดังกล่าว  เช่น  

2.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ประยุกต์ศาสตร์สาขาต่าง  ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล  

2.2 จัดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับ “การเป็นผู้ประกอบการ” เพ่ิมเติมในหลักสูตรต่าง ๆ ให้มากพอ 
เพ่ือให้บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเพียงพอที่จะเป็นผู้ประกอบการ  

2.3 จัดกลุ่มรายวิชาเป็น module จากรายวิชาที่มีในมหาวิทยาลัย หรือพัฒนาขึ้นใหม่                         
หรือจากรายวิชา ของมหาวิทยาลัยอ่ืน บูรณาการข้ามสาขาวิชาให้หลากหลาย  ผู้สนใจสามารถเลือกเรียน                  
ควบคู่กับการท างานประจ าได้ จัดทั้งแบบมีชั้นเรียนและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อบังคับรองรับการให้ปริญญา
ไดเ้มื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานอุดมศึกษา เป็นต้น 

3. งบประมาณการวิจัยและบริการวิชาการ  ปัจจุบันงบด าเนินงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
(ไม่รวมงบลงทุน) มาจากเงินรายได้เกือบครึ่งหนึ่ง งบวิจัยจากรัฐโดยตรงน้อยลง ขณะที่รายได้หลักจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาน้อยลง ประกอบกับนโยบายการจัด งบด า เนินการของรัฐ เปลี่ยน เป็น    
“งบบูรณาการ” โดยหน่วยงานรัฐต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพแต่ละภารกิจ ดังนั้นการแสวงหาความร่วมมือ                 
ในการท างานร่วมกันและรายได้จากการเป็น “ที ่ปรึกษาวิชาการ” ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน                 
จึงมีความจ าเป็นมากขึ้น มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เข้มแข็ง  เพื่อท าหน้าที่เชิงรุก                
ในการประสานและแสวงหาการสนับสนุนงบประมาณ และรายได้ ตลอดจนพัฒนาระบบและระเบียบ                
ที่เหมาะสมรองรับการด าเนินการดังกล่าว 

 
 

 
 
 


