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บทสรุปผู้บริหาร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ            

ปริญญาตรี โดยด าเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ        
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในรอบปี
การศึกษา 2561 มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  องค์ประกอบ
ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งสิ้น 13 ตัวบ่งชี้  

ผลการประเมินตนเองระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน 5  องค์ประกอบ 
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนผลการประเมิน 4.45 อยู่ในระดับดี  โดยด้านปัจจัยน าเข้า (Input) มีผลการประเมิน 
3.85 อยู่ในระดับดี ด้านกระบวนการ (Process) มีผลการประเมิน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และด้านผลผลิต              
หรือผลลัพธ์ (Output)  มีผลการประเมิน 3.78 อยู่ในระดับดี 

 

 ผลการประเมินตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต   คะแนน 4.22 อยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่  2 การวิจัย                         คะแนน 4.17 อยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ            คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่  4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนน 5.00 อยู่ในระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ                      คะแนน 4.77 อยู่ในระดับดีมาก 
 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาระดับสถาบัน 
1. การพัฒนาอาจารย์ ปัจจุบันการแข่งขันของมหาวิทยาลัยไทยมีความเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจาก

จ านวนนักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาในแต่ละปีลดลงอย่างมีนัยส าคัญ มีความจ ากัดเรื่องงบประมาณจากรัฐ 
การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งอาจท าได้ดังนี้ ด้านการสอน พัฒนาให้อาจารย์สามารถสอนได้
อย่างมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย พัฒนาให้
อาจารย์มีความสามารถในการวิจัยขั้นสูง สร้างผลงานที่มีคุณภาพ สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์
ได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่เท่านั้น ด้านวิชาการ สนับสนุนอาจารย์ไปเรียนในรายวิชา             
หรือหลักสูตรระยะสั้นที่ทันสมัย น าความรู้และประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ๆ หรือพัฒนาการสอน
ของตน เป็นต้น 

2. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการในจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี และเพ่ิมอย่าง 
ก้าวกระโดดในปีการศึกษา 2561 (ร้อยละ 25.50, 29.15 และ 43.15 ตามล าดับ) ซึ่งน่าจะสะท้อนว่าอาจารย์               
มีผลงานวิชาการมากขึ้น แต่จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ในช่วงเดียวกันกลับพบว่า ผลการประเมินด้าน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า มีคะแนนลดลงทุกปี (4.37, 3.78 และ 3.64 ตามล าดับ) ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรวิเคราะห์สาเหตุหรือเหตุผลที่อธิบายในเรื่องนี้ เพ่ือก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และยกระดับ
คุณภาพของผลงานวิชาการให้สูงขึ้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่มหาวิทยาลัย เนื่องจากผลงานวิชาการที่มีคุณภาพเป็น
ปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งของการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง 

3. มหาวิทยาลัยมีบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะที่ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี หากมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นดังกล่าว มีศักยภาพ
เหมาะสม สามารถรับผิดชอบงานได้เองอย่างเข้มแข็ง เป็นต้นแบบที่ขยายผลไปยังชุมชนท้องถิ่นอ่ืนได้มากขึ้น จะ
ท าให้งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีคุณค่ายิ่งข้ึน 
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รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
วันที่เข้ารับการประเมนิ วันที่ 7 – 8 ตุลาคม พ.ศ.2562 

_____________________________________________________________ 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา ผู้ด าเนินการ 
1. ประชุมพิจารณาเอกสาร สรุปประเด็น และ

วางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา 
2. กา ร สั มภ าษณ์ ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ย  ขอ ง

มหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม 
10.00 – 12.00 น.  

 กลุ่มท่ี 1 ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ตัวแทนผู้บริหาร 

 รศ. ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล 

 กลุ่มท่ี 2 ตัวแทนอาจารย์ และ ตัวแทนอาจารย์ที่
ได้รับทุนวิจัยและมีผลงานตีพิมพ์ 

 รศ. ดร.สุบิน  ยุระรัช 

 กลุ่ มที่  3  ตั วแทนนักศึกษา,  ประธานสภา
นักศึกษาและนายกองค์กรนักศึกษา 
และ ตัวแทนศิษย์เก่า 

 ผศ. ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า 

 กลุ่มท่ี 4 ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต  รศ. ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิด 
 กลุ่มที่ 5 ตัวแทนที่เคยเข้าร่วมโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคม ในพ้ืนที่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย และ ตัวแทนผู้รับบริการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 รศ. ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ 

 กลุ่มท่ี 6 ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน  อาจารย์จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท์ 
3. ศึกษาSAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบ        

การประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับสถาบัน 

13.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 

 องค์ประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต  รศ. ดร.วิไล  ตั้งจิตสมคิด  
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1, 1.2 และ 1.3) 
ผศ. ดร.ชัชวาล  แอร่มหล้า  
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.4, 1.5) 

 องค์ประกอบที่ 2   การวิจัย    รศ. ดร.สุบิน  ยุระรัช 
 องค์ประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ  รศ. ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ 
 องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
 องค์ประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ  รศ. ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล 
4. รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติม 08.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา  - ศึกษาจากเอกสาร 
- สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 
- สัมภาษณ์ 

5. ประชุม และสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

16.30 – 17.00 น. คณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

ตารางท่ี ส. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับสถาบัน 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
เป้าหมาย 
(คะแนน) 

ผลการด าเนินงาน1 คะแนนการประเมิน 
ของคณะกรรมการ

ประเมิน 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ย 

3.01 
258.64 

3.40 3.40 
76 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารยป์ระจ าสถาบันที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 
ร้อยละ  

30 
32.65 

4.08 4.08 
40 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารยป์ระจ าสถาบันที่ด ารงต าแหนง่ทาง
วิชาการ 

ร้อยละ  
40 

43.15 
3.60 3.60 

60 
ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ข้อ       6 ข้อ 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร และพัฒนา

งานวิจยัหรืองานสังสรรค์ 
6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์ 3 
คะแนน 

23.14 
3.86 3.86 

6 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 
3 

คะแนน 
21.85 

3.64 3.64 
6 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวชิาการแก่สังคม 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิ จ  กลุ่ มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ค่าเฉลี่ย 
4.00 

21.50 
4.30 4.30 

5 
ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ 
6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้ 4.45 
 

หมายเหตุ ผลการด าเนินงานให้ระบุเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ใช้ประเมินส าหรับตัวบ่งช้ีนั้นๆ เช่น ระบุเป็นค่าร้อยละ 
หรือระบเุป็นสดัส่วน หรือระบุเป็นคะแนน หรือระบุเป็นจ านวนหรือระบุเป็นข้อ 
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ตาราง การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 

องค์ประกอบท่ี 
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
0.00 – 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช ้
3.51 - 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51 - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลติบัณฑิต 5 1.2 (4.08) 
1.3 (3.60) 

1.4 (5.00) 
1.5 (5.00) 

1.1 (3.40) 
 

4.22 กำรด ำเนินงำนระดับดี 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 3 2.2 (3.86) 2.1 (5.00) 2.3 (3.64) 4.17 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 1 - 3.1 (5.00) - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศลิปะ 
และวัฒนธรรม 

1 - 4.1 (5.00) - 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 3 - 5.1 (5.00) 
5.3 (5.00) 

5.2 (4.30) 4.77 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

รวม 13 3.85 5.00 3.78 4.45 การด าเนินงานในระดับดี 

ผลกำรประเมิน 
การด าเนิน 
งานระดับ 

ดี 

การด าเนิน 
งานระดับ 

ดีมาก 

การด าเนิน 
งานระดับ 

ดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

ที่ได้จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

องค์ประกอบที่ จุดเด่น / โอกาสในการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จุดเด่น/จุดแข็ง 
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดท าโครงการและกิจกรรรมที่มีความหลากหลายใน

การพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนด 
2. การสั่งสมความมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ประกอบกับมีพ้ืนฐาน

ความเข้มแข็งด้านดนตรีเป็นที่ยอมรับ 
ข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยควรวางระบบการดูแลนักศึกษาทั้งในระดับสถาบัน 
คณะ ที่เชื่อมโยงถึงอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน ตั้งแต่
กระบวนการคัดกรอง โดยจ าแนกนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม (กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเฝ้าระวัง และกลุ่มส่งเสริมเพ่ือพัฒนา) เพ่ือประโยชน์ในการวาง
ระบบการดูแลให้เหมาะสม 

2. มหาวิทยาลัยควรมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เช่น สาขานิเทศศาสตร์
เกษตร เป็นต้น 

3. ควรมีการพัฒนาในด้าน Soft Skill ให้กับนักศึกษาในด้านการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน 

4. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้คณะจัดท า โครงการ Start up เพ่ือ
เป็นต้นแบบ อย่างน้อยคณะละ 1 โครงการ 

5. มหาวิทยาลัยควรพัฒนาหลักสูตรที่ผลการประเมินอยู่ในระดับปาน
กลางให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยจัดท า Improvement Plan ที่เหมาะสม 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยให้เป็นคลังข้อมูล

ขนาดใหญ่ (Big data) ด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของประเทศ 

2. เนื่องจากจ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ยังมีอยู่จ านวนน้อยและมีแนวโน้มลดลงในทุกคณะในช่วง 3 ปี
ย้อนหลัง (ปกศ. 2559-2561) ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้มี
ผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยมี
สิ่งจูงใจที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ปรัชญาที่ “มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพได้มาตรฐานสากล” 

3. การก าหนดกรอบทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยโดยเน้นการ
ท างานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อสังคมหรือประเทศชาติ ตลอดจนการ
ส่งเสริมให้มีการท าวิจัยแบบต่อยอด (Transitional research) โดย
การเชื่อมโยงผลงานวิจัยไปสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมหรือสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้  
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องค์ประกอบที่ จุดเด่น / โอกาสในการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะหรือวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการ
ในสัดส่วนที่สัมพันธ์กับจ านวนเงินทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยจัดสรร 
เนื่องจากมีข้อสังเกตว่าบางคณะได้รับทุนวิจัยน้อยแต่ตีพิมพ์ผลงาน
ได้มาก แต่บางคณะได้รับทุนวิจัยมากแต่ตีพิมพ์ผลงานได้น้อย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดหมวดหมู่งานวิจัยและนวัตกรรมในระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือตามยุทธศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรมของกระทรวงอุดมศึกษาฯ เพ่ือเอ้ือต่อการน า
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิง
สาธารณะ เช่น การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ (ประเด็นวิจัย อาทิเช่น อาหาร เกษตร ระบบโลจิสติกส์ 
การบริการมูลค่าสูง เศรษฐกิจดิจิทัล ฯลฯ) การวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ประเด็นวิจัย อาทิเช่น สังคม
สูงวัย คนไทยในศตวรรษที่ 21 สุขภาพ ฯลฯ) เป็นต้น 

2. การใช้ระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) ที่เคยด าเนินการ
ได้ ผลมาแล้ ว ใน เ รื่ อ งการขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ชาการ                            
มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาอาจารย์ในเรื่องเทคนิคการเขียน
บทความที่มีคุณภาพเพ่ือน ามาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 

3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในการท า
วิจัย (Up-skill and Re-skill) และทักษะการท างานวิจัยร่วมกับ
นักวิจัยในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น ทักษะการคิดเชิง
ออกแบบ (Designed thinking) เพ่ือก าหนดหัวข้อวิจัยตามโจทย์ของ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม (Designed-Based Implementation 
Research: DBIR) ทักษะการท างานวิจัยแบบชุดโครงการวิจัย ทักษะ
การเรียนรู้ผ่านการท างานวิจัย (Research-Based Learning) ทักษะ
การท าวิจัยแบบข้ามศาสตร์ ทักษะการท างานวิจัยแบบจานด่วน  
เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยก าหนดชุมชนเป้าหมาย และจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือ

เป้าหมายที่จะพัฒนาชุมชนอย่างชัดเจน 

2. ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและ
อุตสาหกรรม เพ่ือให้บริการทางด้านวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
มหาวิทยาลัย 

ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยควรส ารวจและวางแผนการให้บริการกับชุมชน                   

ให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และ                
ด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
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องค์ประกอบที่ จุดเด่น / โอกาสในการพัฒนา / ข้อเสนอแนะ 

2. ควรพัฒนาพ้ืนที่ของศูนย์อู่ทองทวารวดีให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้บริการ
วิชาการ 

องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพ้ืนที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 200 ปี             

มีศิลปะและวัฒนธรรมที่ส าคัญมากมาย  มหาวิทยาลัยสามารถใช้เป็น
โอกาสในการสร้างผลงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมถึงการน ามา
บูรณาการกับพันธกิจด้านอื่น ๆ 

2. มหาวิทยาลัยมีช่องทางการเผยแพร่งานศิลปะและวัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

ข้อเสนอแนะ 
      สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ให้มีมาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

จุดเด่น 
1. มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่ดี มีการทบทวนและปรับให้

สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนที่ดี จากสภามหาวิทยาลัย ผลการ
ประเมินการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
พบว่า ผลส าเร็จของการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 66.33 และส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด ร้อยละ 24.49 ถือว่า
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี 

2. มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินจากส านักงาน ป.ป.ช. ในเรื่อง
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ได้คะแนนสูงสุด 2 ปีติดต่อกัน 

โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา 
    มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของ
หลักสูตรต่าง ๆ ให้สูงขึ้นเป็นระดับ “ดีมาก” เนื่องจากผลการประเมินใน                             
ปีการศึกษา 2561 เกือบทุกหลักสูตร อยู่ ในระดับ “ดี” โดยเฉพาะ
องค์ประกอบที่ 3 ด้านนักศึกษา ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
จ านวน 29 หลักสูตร (ร้อยละ 39.93) 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 

1. การพัฒนาอาจารย์ ปัจจุบันการแข่งขันของมหาวิทยาลัยไทยมีความเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากจ านวน
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบอุดมศึกษาในแต่ละปีลดลงอย่างมีนัยส าคัญ มีความจ ากัดเรื่องงบประมาณจากรัฐ               
การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งอาจท าได้ดังนี้ ด้านการสอน พัฒนาให้อาจารย์สามารถสอนได้
อย่างมีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพบัณฑิต ด้านการวิจัย พัฒนาให้
อาจารย์มีความสามารถในการวิจัยขั้นสูง สร้างผลงานที่มีคุณภาพ สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือใช้ประโยชน์
ได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่เท่านั้น ด้านวิชาการ สนับสนุนอาจารย์ไปเรียนในรายวิชาหรือ
หลักสูตรระยะสั้นที่ทันสมัย น าความรู้และประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ๆ หรือพัฒนาการสอน
ของตน เป็นต้น 

2. คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีต าแหน่งทางวิชาการในจ านวนที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี และเพ่ิมอย่างก้าว
กระโดดในปีการศึกษา 2561 (ร้อยละ 25.50, 29.15 และ 43.15 ตามล าดับ) ซึ่งน่าจะสะท้อนว่าอาจารย์มีผลงาน
วิชาการมากขึ้น แต่จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ในช่วงเดียวกันกลับพบว่า ผลการประเมินด้านผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า มีคะแนนลดลงทุกปี (4.37, 3.78 และ 3.64 ตามล าดับ) ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร
วิเคราะห์สาเหตุหรือเหตุผลที่อธิบายในเรื่องนี้ เพ่ือก าหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม และยกระดับ
คุณภาพของผลงานวิชาการให้สูงขึ้น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่มหาวิทยาลัย เนื่องจากผลงานวิชาการที่มี คุณภาพเป็น
ปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งของการเป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง 

3. มหาวิทยาลัยมีบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี หากมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาให้ชุมชนท้องถิ่นดังกล่าว มีศักยภาพเหมาะสม 
สามารถรับผิดชอบงานได้เองอย่างเข้มแข็ง เป็นต้นแบบที่ขยายผลไปยังชุมชนท้องถิ่นอ่ืนได้มากขึ้น จะท าให้งาน
บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีคุณค่ายิ่งข้ึน 
 

 
 

 


