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ขอมูลเบื้องตนของมหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา เปดทํา

การสอน เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2491 เพ่ือผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2498 โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา โอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู ตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการแตยังคงทําหนาท่ีผลิตครูอาชีวศึกษา 

 พ.ศ.2504 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาเปนโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี มีนโยบายท่ีจะ

ผลิตครู ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอ่ืนๆ 

 พ.ศ.2512 เปดสอนภาคนอกเวลาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เปนครั้ง

แรก 

 พ.ศ.2513 กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี เปนวิทยาลัยครูธนบุรี 

 พ.ศ.2514 เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

ช้ันสูงเปนครั้งแรก 

 พ.ศ.2519 ไดรับการยกฐานะใหเปนวิทยาลัยครู สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรี ตาม

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 

 พ.ศ.2521 เปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร 2 ป (ค.บ. 2 ป) วิชาเอก

วิทยาศาสตรท่ัวไปเปนครั้งแรก ท้ังภาคปกติและภาคนอกเวลาสําหรับภาคนอกเวลา รับครูประจําการและ

บุคลากรทางการศึกษา เขาเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ (อ.ค.ป.) ซ่ึง

หนวยงาน      ตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 

 พ.ศ.2527 วิทยาลัยครูธนบุรี รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครู

วาดวยการบริหารกลุมวิทยาลัย 

 พ.ศ.2528 วิทยาลัยครูธนบุรีซ่ึงอยูในวิทยาลัยครูกลุมท่ีแปด เปลี่ยนไปอยูใน “สหวิทยาลัย

รัตนโกสินทร” ตามประกาศขอบังคับของสภาการฝกหัดครูวาดวยกลุมวิทยาลัย พ.ศ.2528 ใหวิทยาลัยครู

ดําเนินงานรวมกัน เรียกวาสหวิทยาลัย 

 พ.ศ.2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบัน 

ราชภัฏ” แทนวิทยาลัยครู เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2535 

 พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงลงพระปรมาภิไธย ใน

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 เปนผลทําใหสถาบันราชภัฏทุกแหงเปลี่ยนสถานภาพเปน

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล สถาบันราชภัฏธนบุรี  จึงเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตาม

พระราชบัญญัตินี้ โดยมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 

 พ.ศ.2548 ไดขยายการเปดสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาไปท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สมุทรปราการ ซ่ึงตั้งอยูท่ี ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  
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 พ.ศ.2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโทข้ึนเอง

หลายหลักสูตร และทําการปรับปรุงหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏเดิมใหเปนหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

พ.ศ. 2549 เพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และใชเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 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 ดังนี้ 

  - 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 

  - Technological University of the Philippines, ฟลิปปนส 

 พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังนี้ 

  - 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 
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 พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศ ดังนี้ 

  - 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 ไดลงนามความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

ในตางประเทศ ดังนี้ 

  - University of Battambang, Cambodia, กัมพูชา 

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

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ระบุวาใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน 

อุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของ

ทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชนมีสวนรวมในการจัดการ

การบํารุงรักษาการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมี

วัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ปรับปรุงถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู 

มาตรา 8 ระบุวา ในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหกําหนดภาระหนาท่ีของ

มหาวิทยาลัย ดังตอไปนี้ (1) แสวงหาความจริงเพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล (2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรัก

และผูกพันตอทองถ่ิน อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรู เทาทันการ

เปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิต บัณฑิตของ

ประเทศ (3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคาความสํานึกและความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและ

ของชาติ (4) เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมือง ทองถ่ินใหมี

จิตสํานึกประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือ

ประโยชนของสวนรวม (5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง (6) ประสานความรวมมือและชวย เหลือ

เก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศเพ่ือ

การพัฒนาทองถ่ิน (7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให

เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมให

เกิดการจัดการการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ
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ยั่งยืน (8) ศึกษาวิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จึงไดกําหนดภารกิจในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราช- 

บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 โดยเนนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติอยาง     

มืออาชีพ เปนตนแบบในการผลิตและพัฒนาครู มีความโดดเดนทางดานอุตสาหกรรมบริการ วิจัย สราง     

องคความรูและนวัตกรรม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชุมชนทองถ่ิน    

อยางยั่งยืน 

 ในการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดรวมกันกําหนดพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในการพัฒนา

ทองถ่ินของตนเอง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีรับผิดชอบในกรุงเทพมหานคร จํานวน 13 เขต ไดแก เขต

ธนบุรี คลองสาน บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ราษฎรบูรณะ บางกอกใหญ จอมทอง ทวีวัฒนา บางพลัด       

บางขุนเทียน บางคอแหลม และประเวศ สวนจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอบางพล ี

อําเภอเมืองสมุทรปราการ อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุทรเจดีย อําเภอบางเสาธง โดย   

ในเบื้องตน ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยดูแลอําเภอบางพลี ซ่ึงเปนอําเภอท่ีต้ังของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เปนเบื้องตน 
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ปรัชญา / วิสัยทัศน / คติพจน / พันธกิจ 

ปรัชญา (Philosophy) :   

 มหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูคูคุณธรรม บูรณาการภูมิปญญาทองถ่ินกับภูมิปญญาสากล สรางองคความรู

เพื่อพัฒนาทองถ่ินใหยั่งยืนและสรางสังคมคุณภาพ 
 

คติพจน (Motto) :    

 สิกฺขมยปฺญา ปญญาเกิดจากการศึกษา 
 

วิสัยทัศน (Vision) :    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเปนสถาบัน

หลักที่บูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถ่ินเพื่อสรางความมั่นคงใหกับประเทศ 
 

พันธกิจ (Mission) :    

 1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความตองการ

ของผูใชบัณฑิต 

 2. พัฒนาทองถ่ินตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยการถายทอด

องคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ 

 3. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน และเสริมสรางความเขมแข็งของ

ผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชนตอสวนรวม 

 4. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มุงเนนการบูรณาการ

เพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สืบสานภูมิปญญาทองถ่ินและบูรณาการกับภูมิปญญาสากล 

 6. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอม

รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : 

 1.  ผลิตและพัฒนาครู/ บุคลากรทางการศึกษา 

 2.  พัฒนาทองถ่ินโดยนอมนําแนวทางพระราชดําริสูการปฏิบัต ิ
 

อัตลักษณของบัณฑิต : 

 1.  มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการตามแนวพระบรมราโชบาย 

  - มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง 

  - มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง 

  - มีอาชีพมีงานทํา 

  - เปนพลเมืองดีมีวินัย 

 2.  มีจิตอาสา 

 3. มีทักษะคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ 
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สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 

มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุรี คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

อธิการบดี กลุมตรวจสอบภายใน 

 

สภาคณาจารยและขาราชการ 

สภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงวิชาการ 

 

คณะกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัย 

 

หนวยงานวิชาการ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

หนวยงานสนับสนุนงานวิชาการ 

คณะครุศาสตร 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ 

- งานโรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี

  

รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ  

โครงสรางของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานทํานุบํารุงและเผยแพรศิลปวฒันธรรม 

- งานวิชาการดานศิลปวฒันธรรม  

  และศูนยธนบุรีศึกษา วฒันธรรมและอาเซียน 

  

คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ 

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

- สํานกังานคณบด ี

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบรกิารวิชาการ 

- ภาควิชามนุษยศาสตร 

- ภาควิชาสังคมศาสตร 

สํานักงานอธิการบด ี

- สํานกังานอธกิารบด ี

- กองกลาง 

- กองนโยบายและแผน 

- กองพัฒนานักศึกษา 

- กองพัฒนาระบบบริหาร 

- กองคลังและพัสด ุ

- กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ 

- กลุมงานกฎหมายและวินัย 

- กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะ 

  วิสาหกจิและสหกิจศึกษา 

  

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานวจิัย พัฒนา เผยแพร และบริการวิชาการ 

  
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานหอสมุดและสารสนเทศ 

- งานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ศูนยภาษา 

- ศูนยคอมพิวเตอร 

  

สํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 

- สํานกังานผูอํานวยการ 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานทะเบียน ประมวลผล และสารสนเทศ  

- งานหลักสูตร และแผนการเรียน 

- โครงการบัณฑิตศึกษา  

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

 ในป พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ       

ท่ัวประเทศ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา

ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงมีหนาท่ีในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสนองตอพระบรมราโชบายท่ี

กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ท่ีสงเสริมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และจากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจัดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด

พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ

ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

ติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง

รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน

ประจําทุกป 

 จากกฎกระทรวงดงักลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย

ข้ึน โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนา และไดเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตป

การศึกษา 2562 เปนตนไป  

 องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาข้ึน ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบัน 

อุดมศึกษาท้ัง 4 ดาน ซ่ึงทําการเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีสอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

โดยกําหนดองคประกอบดังนี้ 
 

 1.  ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก  

   องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน  

   องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต  

   องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา  

   องคประกอบท่ี 4 อาจารย  

   องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  

   องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
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 2.  ระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

   องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

   องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

   องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   

   องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

   องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
 

 3.  ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 

   องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  

   องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

   องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ   

   องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

   องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
 

 จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

ใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตร ท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และ

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐาน

ท่ีต้ังไวอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอตนสังกัดทุกป

การศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบของหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการสรางความม่ันใจตอ

สังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณภาพวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2552 

 อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุงเนนท่ีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ใหมีการดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและ

สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะ และมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานและ

วิสัยทัศนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนด โดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุม

คุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการ

ตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการระดับ

มหาวิทยาลัยในทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีจะมีการรับรอง

คุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ี
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สะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

 

แนวปฏิบัติการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 เพ่ือใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 เปนไปดวย

ความเรียบรอย งานประกันคุณภาพการศึกษาขอแจงแนวปฏิบัติในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ดังนี้ 

 1. ปฏิทินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงาน 

และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 

ระดับ ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ระดับหลักสูตร ระหวางวันท่ี 1 - 11 มิถุนายน 2564 

ระดับคณะ ระหวางวันท่ี 21 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564 

ระดับหนวยงาน ระหวางวันท่ี 21 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564 

ระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันท่ี 9 - 31 สิงหาคม 2564 

 

 2. แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 

ระดับหลักสูตร ผูประเมินจํานวน 3 คน ตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีขอรับการ

ประเมิน ซ่ึงประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ี

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 - กรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)  

** ในกรณีท่ีหลักสูตรนั้นไมสามารถหากรรมการท่ีข้ึนทะเบียนได อนุโลม ใหเปนผูท่ีเคยข้ึน

ทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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(สกอ.) หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 
 

ระดับคณะ ผูประเมินจํานวน 3 คน ตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับคณะท่ีขอรับการประเมิน 

ซ่ึงประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 - กรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ี

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏั (คปภ.) 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 
 

ระดับหนวยงาน ผูประเมินจํานวน 3 คน ตอง ซ่ึงประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) หรือผูท่ีเคยผานการอบรมของ สกอ. และคปภ.  

หรือ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณสูง และเชี่ยวชาญในดานท่ี

สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

 - กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 หรือ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณสูง และเชี่ยวชาญในดานท่ี

สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 
 

ระดับมหาวิทยาลัย ผูประเมินจํานวน 5 คน ซ่ึงประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผู

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จํานวน 1 คน 

 - กรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ี

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จํานวน 3 คน 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ีข้ึน

ทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จํานวน 1 คน 

 

 3. การรายงานผล  

 องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีรายงานผลโดยใช ปการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31

พฤษภาคม 2564)  

  ระดับหลักสูตร องคประกอบท่ี 1 - 6 
 

  ระดับคณะ องคประกอบท่ี 1 - 5  

    ยกเวน องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ

             งานสรางสรรค 
 

  ระดับหนวยงาน องคประกอบท่ี 1 - 5  

    ยกเวน องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ  

             งานสรางสรรค 
 

  ระดับมหาวิทยาลัย องคประกอบท่ี 1 - 5  

    ยกเวน องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและ 

                 งานสรางสรรค 
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 องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีรายงานผลโดยใช ปงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2563 - 30 

กันยายน 2564) 

  ระดับคณะ องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

  ระดับหนวยงาน องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

    ระดับมหาวิทยาลัย องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
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เปาหมายแตละตัวบงชี้ตามองคประกอบในการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2563  

(1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564) 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 9/2563 เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2563  

 

เกณฑพิจารณา ตัวบงชี้ 

เปาหมายปการศึกษา 2563 

ผูกํากับดูแล ผูสนับสนุนขอมูล 

ผูเขียนรายงาน

ประเมินตนเองและ

จัดทําหลักฐาน 
การดําเนินงาน คะแนน 

องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

คาเฉล่ียผลประเมิน 

ระดับหลักสูตร 

1.1 ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 

มีคาเฉล่ียของระดับ 

คุณภาพของทุก

หลักสูตรเทากับ 

3.60 

3.60 - รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

หลักสูตรทุก

หลักสูตรของท้ัง 4 

คณะ 

งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

รอยละของอาจารย

ตามเกณฑ สกอ. 

1.2 อาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

มีอาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก

รอยละ 27.50 

27.50 x 5 

40 

= 3.44  

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

 

กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

งานประกัน

คุณภาพการศึกษา

และ 

กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

รอยละของอาจารย

ตามเกณฑ สกอ. 

1.3 อาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนง

ทางวิชาการ 

มีอาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีมี

ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ รอยละ 

29.00 

29.00 x 5 

60  

= 2.42 

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

 

กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

งานประกัน

คุณภาพการศึกษา

และ 

กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

6 ขอ 1.4 การบริการนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ 

- อ.เอกรินทร ต้ังนิธิบุญ 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

 

กองพัฒนานักศึกษา 

6 ขอ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตร ี

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ 

- อ.เอกรินทร ต้ังนิธิบุญ 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

 

กองพัฒนานักศึกษา 

5 ขอ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะ

และทักษาการใชภาษา 

อังกฤษ (เกณฑใหม) 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

4.00 - รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- ผศ.นพรัตน ปญญาดิลก  

                 พงศ 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

และศูนยภาษา 

ศูนยภาษา 
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เกณฑพิจารณา ตัวบงชี้ 

เปาหมายปการศึกษา 2563 

ผูกํากับดูแล ผูสนับสนุนขอมูล 

ผูเขียนรายงาน

ประเมินตนเองและ

จัดทําหลักฐาน 
การดําเนินงาน คะแนน 

5 ขอ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะ

และทักษะดานดิจิทัล 

(เกณฑใหม) 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00 - รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- ผศ.แอนนา พายุพัด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

และสํานักวิทย

บริการและ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผลรวมของผลการ

ประเมินรอยละของ

หลักสูตรท่ีนักศึกษา

ชั้นปสุดทายมีสวน

รวมสรางสรรค

นวัตกรรมของทุก

คณะ 

1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษา

มีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม (เกณฑใหม) 

คาเฉล่ียของ

คะแนนผลการ

ประเมินรอยละ 

ของหลักสูตรท่ี

นักศึกษามีสวน

รวม/สรางสรรค

นวัตกรรมของทุก

คณะ เทากับ 

4.00 

16 

4 

= 4.00 

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

คณะท้ัง 4 คณะ งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 

7 ขอ 2.1 ระบบและกลไก

งานวิจัย งานสรางสรรค 

หรือนวัตกรรม 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ดร.พรศิริ กองนวล 

- ดร.วีรชัย คําธร 

 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

จํานวนเงินทุนตอ

อาจารยประจําและ

นักวิจัย 

2.2 เงินสนับสนุน

งานวิจัยและ 

งานสรางสรรค 

ผลรวมของผลการ

ประเมินเงิน

สนับสนุนงานวิจัย

และงาน

สรางสรรคของทุก

คณะและสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา 

เทากับ 23.50 

23.50 

5 

= 4.70 

 

 

 

 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- ดร.วีรชัย คําธร 

 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

รอยละของผลรวม

คานํ้าหนักผลงาน

ทางวิชาการ 

2.3 ผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

ผลรวมของคะแนน

ผลการประเมินผล

งานทางวิชาการ

ของทุกคณะและ

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา เทากับ

22.50 

22.50 

5 

= 4.50 

 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- ดร.วีรชัย คําธร 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
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เกณฑพิจารณา ตัวบงชี้ 

เปาหมายปการศึกษา 2563 

ผูกํากับดูแล ผูสนับสนุนขอมูล 

ผูเขียนรายงาน

ประเมินตนเองและ

จัดทําหลักฐาน 
การดําเนินงาน คะแนน 

คาคะแนนรอยละ

ของจํานวนผลงาน 

วิจัยหรืองาน

สรางสรรคตอ

อาจารยประจําหรือ

นักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

ท่ีรอยละ 30 

2.4 ผลงานวิจัย งาน

สรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท่ีนําไปใช

ประโยชนตอชุมชน 

(เกณฑใหม) 

คาคะแนนรอยและ

ของจํานวน

ผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคตอ

อาจารยประจํา

หรือนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

ท่ีรอยละ 30 

30 x 5 

30 

= 5.00 

 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- ดร.วีรชัย คําธร 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

 

องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

6 ขอ 3.1 ระบบและกลไกการ

บริการวิชาการเพ่ือการ

พัฒนาทองถิ่น ชุมชน

หรือสังคม 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- อ.วสุธิดา  นักเกษม 

- อ.ภัทรพล พรหมมัญ 

- ดร.วีรชัย คําธร 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

- กองบริการ

การศึกษาและ

บริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาและ      

กองบริการ

การศึกษาและ

บริการวิชาการ 

 3.2 จํานวนชุมชน

เปาหมายท่ีไดรับการ

พัฒนาอยางตอเน่ืองตาม

แผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

(เกณฑใหม) 

คารอยละจํานวน

ชุมชนเปาหมายท่ี

ไดรับการพัฒนา

อยางตอเน่ืองตาม

แผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับ

ชุมชนท่ีกําหนด

รอยละ 20 

20 x 5 

20 

= 5.00 

 

 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- อ.วสุธิดา  นักเกษม 

- อ.ภัทรพล พรหมมัญ 

- ดร.วีรชัย คําธร 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

- กองบริการ

การศึกษาและ

บริการวิชาการ 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนาและ      

กองบริการ

การศึกษาและ

บริการวิชาการ 

องคประกอบท่ี 4 : ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

8 ขอ 4.1 ระบบและกลไกดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย (เกณฑใหม) 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ 

- อ.นิชาภา พิมพสุต 

 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม  

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ผลรวมของผลการ

ประเมินผลลัพธดาน

ศิลปและวัฒนธรรม

และความเปนไทย

ของทุกคณะ 

4.2 ผลลัพธดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทย (เกณฑใหม) 

ผลรวมของผลการ

ประเมินผลลัพธ

ดาน

ศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย

5.00 - ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ 

- อ.นิชาภา พิมพสุต 

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- คณะท้ัง 4 คณะ 

- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม  

สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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เกณฑพิจารณา ตัวบงชี้ 

เปาหมายปการศึกษา 2563 

ผูกํากับดูแล ผูสนับสนุนขอมูล 

ผูเขียนรายงาน

ประเมินตนเองและ

จัดทําหลักฐาน 
การดําเนินงาน คะแนน 

ของทุกคณะ 

จํานวน 6 เรื่อง 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

5 ขอ 5.1 การจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการ

ทํางาน (เกณฑใหม) 

ดําเนินการ 

ครบทุกขอ 

5.00 - รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- อ.วรรณพร จิตรสังวรณ 

คณะท้ัง 4 คณะ 

และสํานักสงเสริม

วิชาการและ 

งานทะเบียน 

สํานักสงเสริม

วิชาการและ 

งานทะเบียน 

7 ขอ 5.2 การบริหารของ

มหาวิทยาลัย เพ่ือการ

กํากับ ติดตามผลลัพธ

ตามพันธกิจ กลุม

มหาวิทยาลัย และ

เอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ผศ.ดร.ยุวลักษณ  

                เวชวิทยาขลัง 

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- อ.สุทธิชัย ฉายเพชรากร 

- อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ 

- ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ 

- ดร.พรศิริ กองนวล 

- นายจิรายุ พลับสวาท 

- นางบุษบา กอศรีสกุล 

 

- กองนโยบายและ

แผน 

- กองคลังและพัสดุ 

- กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

- งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เกณฑขอ 1 

- กองนโยบายและ

แผน 

เกณฑขอ 2 

- กองคลังและพัสดุ 

เกณฑขอ 3 - 5 

และ 7 

- งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เกณฑขอ 6 

- กองพัฒนาระบบ

บริหาร 

คะแนนเฉล่ียของผล

การประเมินระดับ

คณะทุกคณะ 

5.3 ผลการบริหารงาน

ของคณะ 

คะแนนเฉล่ียของ

ผลการประเมิน

ระดับคณะทุก

คณะ 

4.50 - รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- คณะท้ัง 4 คณะ งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

6 ขอ 5.4 ระบบกํากับการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ 

ดําเนินการ  

ครบทุกขอ 

5.00  - ดร.พรศิริ  กองนวล     

- รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

- รศ.ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล 

- รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา 

- ผศ.ธัชกร วงษคําชัย 

- ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว 

- นางอาภรณ เจริญศรีธีรกุล      

หลักสูตรทุก

หลักสูตรของคณะ

ท้ัง 4 คณะ และ

กองกลาง 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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ผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา 

 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

การกําหนดคาเปาหมายการพัฒนาอาจารย

ดานวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ 

 

มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดคาเปาหมายการพัฒนา

อาจารยดานคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ 

โดยท่ีมีการปรับคาเปาหมายสูงข้ึนกวาท่ีระบุในรายการการ

ประเมินตนเองปการศึกษาท่ีผานมา ดังนี ้

คาเปาหมายการพัฒนาอาจารยดานคุณวุฒิปริญญา

เอก ปการศึกษา 2563 ต้ังคาเปาหมายเทากับ 3.44 

คะแนน ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 เทากับ 

3.37 คะแนน  

คาเปาหมายการพัฒนาอาจารยดานตําแหนงทาง

วิชาการ ปการศึกษา 2563 ตั้งคาเปาหมายเทากับ 2.42 

คะแนน ผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2562 เทากับ 

2.36 คะแนน 

และมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ป  2563 - 2567มีการ

กําหนดคาเปาหมายการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุนเอาไวอยางชัดเจน 

องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 

แมวาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย งานวิจัยจะ

อยูในระดับดีมากแลว ก็ตามแตคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี จะเปนหนวยงานท่ีสามารถผลักดัน

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว

ไดดียิ่งข้ึน 

 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดสงเสริม

ใหอาจารยจากทุกคณะเสนอโครงการวิจัยอยางตอเนื่อง 

โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสถาบันวิจัย

และพัฒนาไดส ง เสริมและผลักดันใหอาจารยจัดทํา

โครงการวิจัยสงผลใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยมากข้ึน ในปงบประมาณ 2563 

จํ านวน 6 โครงการ  คิด เปน งบประมาณ จํ านวน  

2 ,037 ,000 บาท ซ่ึงมากกวาในปงบประมาณ 2562 

งบประมาณจํานวน 1,936,000 บาท 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

- ไมมีขอเสนอแนะ - 

 

- 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ผลการปรับปรุง 

องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- ไมมีขอเสนอแนะ - 

 

 

- 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  

- ไมมีขอเสนอแนะ - 

 

- 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
ผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบ 1 - 5                        
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
 

 ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบงชี้            

ท่ีดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จํานวนรวม 20 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

องคประกอบใน 

การประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ เกณฑพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คาเฉลี่ยผลประเมินระดับหลักสูตร 

1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีตําแหนงทางวิชาการ รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรค

นวัตกรรม 

ผลรวมของผลการประเมินรอยละ

ของหลักสูตรที่นักศึกษาชั้นป

สุดทาย มีสวนรวมในการ

สรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค จํานวนเงินทุนตออาจารยประจํา 

(เกณฑ สกอ./นับปงบประมาณ) 

2.3 ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจําและนักวิจัย รอยละของผลรวมคาน้าํหนักผลงาน

ทางวชิาการ (ปรับคาน้ําหนัก สกอ.) 

2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่นําไปใช

ประโยชนตอชุมชน 

คาคะแนนรอยละของจํานวน (ชิ้น) 

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ

อาจารยประจําหรือนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยที่รอยละ 30 

3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ เพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ผลรวมของผลการประเมินรอยละ

ของจํานวนชุมชนเปาหมายที่

ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตาม

แผนเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชนของทุกคณะ 
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องคประกอบใน 

การประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ เกณฑพิจารณา 

4. ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย เกณฑมาตรฐาน 8 ขอ 

4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 

ผลรวมของการประเมินผลลัพธ

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปน

ไทยของทุกคณะ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3  ผลการบริหารของคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 

5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
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องคประกอบที ่1 การผลติบัณฑิต 
 

 พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของมหาวิทยาลัย คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุคปจจุบัน

ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของกับการ

บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ   

การเรียนการสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 ตัวบงช้ีจํานวน 8 ตัวบงช้ี คือ 

  ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

  ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

  ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

  ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  ตัวบงชี้ท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

  ตัวบงชี้ท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

  ตัวบงชี้ท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตใน

หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

เกณฑการประเมิน 

 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
 

สูตรการคํานวณ 

 

 
 

 หมายเหตุ : 1. หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรน้ันมาคํานวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผลการรับรอง

ตามระบบน้ัน ๆ ในตัวบงช้ีน้ีใหครบถวน 

    2. ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีปดแบบมีเง่ือนไข ใหอยูในดุลยพินิจการบริหารจัดการของ  

แตละมหาวิทยาลัยในการคํานวณตัวบงช้ี 1.1 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีจํานวน 35 หลักสูตร ประกอบดวยปริญญาตรีจํานวน 33 หลักสูตร   

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร โดยหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีผานทุกหลักสูตร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

คณะครุศาสตร ขอรับการประเมินจํานวน 8 หลักสูตร ผานทุกหลักสูตร ไดแก 

  1. สาขาวิชาคณิตศาสตร    3.47 คะแนน  

  2. สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา     3.47 คะแนน 

  3. สาขาวิชาสังคมศึกษา            3.94 คะแนน 

  4. สาขาวิชาภาษาไทย            3.52 คะแนน  

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป     3.38 คะแนน  

6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ          3.65 คะแนน 

7. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย       3.49 คะแนน   

8. ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (ระดับบัณฑิตศึกษา)  3.66 คะแนน 

คิดเปนคะแนน 28.58 คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.57 คะแนน 

 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลกัสูตร 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอรับการประเมินจํานวน 11 หลักสูตร ผานทุกหลักสูตร ไดแก 

  1. สาขาวิชาภาษาไทย             3.61 คะแนน  

  2. สาขาวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร    3.33 คะแนน  

  3. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล 3.76 คะแนน   

  4. สาขาวิชานิติศาสตร        3.31 คะแนน 

  5. สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป   3.55 คะแนน    

 6. สาขาวิชาการสรางสรรคศิลปะดิจิทัล    3.17 คะแนน 

 7. สาขาวิชานาฏศิลปและการแสดง         3.73 คะแนน 

 8. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ             3.35 คะแนน  

 9. สาขาวิชาการจัดการชุมชน   3.41 คะแนน 

 10. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  3.74 คะแนน 

  11. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ)      3.45 คะแนน  

คิดเปนคะแนน 38.41 คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.49 คะแนน 
 

คณะวิทยาการจัดการ ขอรับการประเมินจํานวน 7 หลักสูตร ผานทุกหลักสูตร ไดแก 

  1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ        3.51 คะแนน     

  2. สาขาวิชาบญัชี         3.68 คะแนน     

  3. สาขาวิชานิเทศศาสตร           3.78 คะแนน    

  4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ       3.67 คะแนน 

  5. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ                      3.54 คะแนน 

  6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (มหาบัณฑิต)       3.42 คะแนน 

  7. สาขาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกสเพ่ือการกระจายสินคา 2.94 คะแนน 

คิดเปนคะแนน 24.54 คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.51 คะแนน 
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอรับการประเมินจํานวน 9 หลักสูตร ผานทุกหลักสูตร ไดแก 

  1. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา    3.57 คะแนน   

  2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร   3.53 คะแนน  

  3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร   3.49 คะแนน  

  4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  3.70 คะแนน  

 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม    3.58 คะแนน 

 6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร       3.52 คะแนน 

 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม   3.91 คะแนน 

  8. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา            3.55 คะแนน 
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  9. สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง           2.35 คะแนน 

คิดเปนคะแนน 31.20 คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.47 คะแนน 

 

ผลรวมคะแนนทุกหลักสูตรท่ีผานเทากับ 122.73 คะแนน 

 ดังนั้นคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ คือ 

 

 
 

รายการหลักฐาน 

 1.1.1.1 ตารางสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2563 

 1.1.1.2 เลมรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ท้ัง 4 คณะ

จํานวน 35 หลักสูตร ประจําปการศึกษา 2563 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.60 ผานทุกหลักสูตร 3.51 -  

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ

และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือ

ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับ

คุณวุฒิทางการศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของ

หลักสูตร 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 คารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 

รอยละ 40 ข้ึนไป 

122.73 
= 3.51 

35 
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สูตรการคํานวณ 

 1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท้ังหมด 
 

 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนทีไ่ด = 
รอยละของอาจารยประจาํมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

X 5 
รอยละของอาจารยประจาํมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ :  

 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษาน้ัน ท้ังน้ีอาจใช

คุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา ท้ังน้ีตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ในกรณีท่ีมี

อาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําช้ีแจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย (นับ

ตาม สกอ.) 

 

ตารางสรุปอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งหมด ปการศึกษา 2562 ดังตารางตอไปน้ี 
 

คณะ 
คุณวุฒิ 

อาจารยประจําทั้งหมด คะแนนที่ได 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

คณะครุศาสตร - 36 20 56 4.46 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 52 14.50 68.50 2.65 

คณะวิทยาการจัดการ - 53 15 68 2.76 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 37.50 17 54.50 3.90 

รวม 2 178.50 66.50 247 3.37 

หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาตรี เปนอาจารยชาวตางประเทศ 
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ตารางสรุปอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทั้งหมด ปการศึกษา 2563 ดังตารางตอไปน้ี 
 

คณะ 
คุณวุฒิ 

อาจารยประจําทั้งหมด คะแนนที่ได 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

คณะครุศาสตร - 35.50 20 55.50 4.50 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 48 17.50 68.50 3.19 

คณะวิทยาการจัดการ - 49 19 68 3.49 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 36 15 51 3.68 

รวม 3 168.50 71.50 243 3.68 

หมายเหตุ : คุณวุฒิปริญญาตรี เปนอาจารยชาวตางประเทศ 
 

ตารางสรุปสัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ทั้งหมด ปการศึกษา 2562 

ดังตารางตอไปน้ี 
 

คุณวุฒิ จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาเอก 66.50 26.92 

ปริญญาโท 178.50 72.27 

ปริญญาตรี 2 0.81 

รวม 247 100 
 

ตารางสรุปสัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ทั้งหมด ปการศึกษา 2563 

ดังตารางตอไปน้ี 
 

คุณวุฒิ จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาเอก 71.50 29.42 

ปริญญาโท 168.50 69.34 

ปริญญาตรี 3 1.24 

รวม 243 100 
 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2563 มีอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกจํานวน 71.50 คน โดยท่ีมีอาจารยประจํา

ท้ังหมดจํานวน 243 คน (ดังตารางสรุปอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก) 

 คิดเปนรอยละ 29.42 เทียบเปนคะแนนเทากับ  

 

 

 

29.42 
X  5     = 3.68 คะแนน  

40 
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ตารางสรุปอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

คณะ 
คุณวุฒิ อาจารยประจํา

ทั้งหมด 
คิดเปนสัดสวน 

ป. เอก (2562) ป. เอก (2563) 

คณะครุศาสตร 20 20 55.50 36.04 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14.50 17.50 68.50 25.55 

คณะวิทยาการจัดการ 15 19 68 27.94 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 17 15 51 29.41 

รวม 66.50 71.50 243 29.42 

 

รายการหลักฐาน 

 1.2.1.1 ขอมูลอาจารยประจําคณะครุศาสตร  

 1.2.1.2 ขอมูลอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1.2.1.3 ขอมูลอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 1.2.1.4 ขอมูลอาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 1.2.1.5 ขอมูลบุคลากรเรื่องคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงวิชาการ จากกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

  

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.44 มีปริญญาเอกจํานวน 71.50 คิด

เปนรอยละ 29.42 เทียบเปน

คะแนนเทากับ  

(29.42 x 5)/40 = 3.68 คะแนน 

3.68  - 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน

มหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่องเพ่ือ

นําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง

สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ เปนคะแนน

ระหวาง 0 - 5 
 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 คารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

สูตรการคํานวณ 

 1.  คํานวณคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
X 100 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท้ังหมด 
 

 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได 

= 

รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 
 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2562 

คณะ 

ปการศึกษา 2562 อาจารย

ประจํา

ทั้งหมด 

คะแนน

ที่ได 
อาจารย 

(คน) 

ผูชวยศาสตราจารย 

(คน) 

รองศาสตราจารย 

(คน) 

คณะครุศาสตร 34 20 2 56 3.27 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 52.50 15 1 68.50 1.95 

คณะวิทยาการจัดการ 50 16 2 68 2.21 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 40.50 14 - 54.50 2.14 

รวม 177 65 5 247 2.36 
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ผลการดําเนินงาน 

ปการศึกษา 2563 มีอาจารยประจําคณะดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 76 คน โดยมีอาจารยท้ังหมด

จํานวน 243 คน (ดังตารางจํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2563) 

จากสูตร คํานวณคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ =  

76 
X 100 คิดเปนรอยละ 31.28 

243 

ดังนั้น เม่ือเทียบแปลงคารอยละท่ีคํานวณได เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

31.28 
X 5 = 2.61 คะแนน 

60 
 

ตารางจํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2563 
 

คณะ 

ปการศึกษา 2562 อาจารย

ประจํา

ทั้งหมด 

คะแนน

ที่ได 
อาจารย 

(คน) 

ผูชวยศาสตราจารย 

(คน) 

รองศาสตราจารย 

(คน) 

คณะครุศาสตร 33.5 20 2 55.5 3.30 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 53.5 13 2 68.5 1.83 

คณะวิทยาการจัดการ 47 20 1 68 2.57 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 33 18 - 51 2.94 

รวม 167 71 5 243 2.61 

 

รายการหลักฐาน 

 1.3.1.1 ขอมูลอาจารยประจําคณะครุศาสตร  

 1.3.1.2 ขอมูลอาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1.3.1.3 ขอมูลอาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ 

 1.3.1.4 ขอมูลอาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 1.3.1.5 ขอมูลบุคลากรเรื่องคุณวุฒิการศึกษา และตําแหนงวิชาการ จากกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

2.42 คิดเปนรอยละ 31.28

เทียบเปนคะแนน 2.61 

2.61   - 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษาท้ังดาน

วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานท่ีใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ

การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพ่ีอการทํางานเม่ือสําเร็จ

การศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกมหาวิทยาลัยท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

 2.  มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษา 

 3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

 5. นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 6. ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนแกศิษยเกา 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการจัดบริการกํากับ

ติ ด ต า ม ส ง เ ส ริ ม ใ ห

หนวยงานจัดบริการให

คําปรึกษาแนะแนวดาน

การใชชีวิตและการเขาสู

อาชีพแกนั ก ศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ได

จัดบริการดานงานแนะแนวการศึกษาดานการ

ใชชีวิตดานการดูแลสุขภาพดานแหลงทุน 

การศึกษา ดานอาชีพ และการจัดหางาน ดังนี ้

1. ดานแนะแนวการใชชีวิต และการศึกษา 

1.1 มหาวิทยาลัยมีการแตงตั้งอาจารย

ที่ปรึกษา กําหนดชั่วโมงให คําปรึกษาดาน

วิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา

ตามปฏิทินการศึกษา  

1.2 มหาวิทยาลัยมีนักแนะแนวการศึกษา

และอาชีพ สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ทําหนาที่

ให คําปรึกษา แนะนําแกนักศึกษาในดาน

การศึกษาเลาเรียนการใชชวีิตการเปนนักศึกษา

ในร้ัวมหาวิทยาลัย การแกไขปญหาทางดาน

การศึกษาเลาเรียน ซึ่งการใหบริการมีชองทาง

ใหนักศึกษาเขาถึงไดงายจัดทําแบบบันทึกการ

ใหคําปรึกษาแกนักศึกษารายบุคคลในปการ 

ศึกษา 2563 มีนักศึกษาเขามารับบริการ ให

คําปรึกษาในดานปญหาสวนตัวการเรียน และ

คุณภาพชีวิตสุขภาพ ความเครียด การปรับตัว

และดานทุนการศึกษา จํานวน 80 คน 

1.3 กองพฒันานักศึกษามีการประเมิน

ความรูเ ก่ียวกับการใหบริการงานแนะแนว  

กองพัฒนานักศึกษา เพื่อสํารวจถึงความรูความ

เขาใจของนักศึกษาที่มีตอบริการงานแนะแนว 

1.4 กองพฒันานักศึกษามีการประเมิน

ความพึงพอใจการใหบริการงานแนะแนว ประจําป

การศึกษา 2563 ขอมูลจากนักศึกษา จํานวน 

80 คน  

1.5 กองพัฒนานักศึกษาไดบริการ

งานแนะแนวกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 

1.4.1.1 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่

ปรึกษาประจําป 2563 

 
 

1.4.1.2 ปฏิทินการศึกษา 2563 

 
 

1.4.1.3 คําสั่งแตงตั้งและสัญญา

จางพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง

นักแนะแนว 

 
 

1.4 .1.4 แบบบันทึกการให

คําปรึกษา 

 
 

1.4.1.5 สมุดลงลายมือชื่อขอ 

รับบริการใหคําปรึกษา 

 
 

1.4.1.6 แบบสอบถามความรู

เก่ียวกับการใหบริการงานแนะ

แนวกองพัฒนานักศึกษา 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

2563 เพื่อเตรียมความพรอมและการปรับตัว

เขาศึกษาการใชชีวิต ในร้ัวมหาวิทยาลัยและมี

การบรรยายทางดานวิชาการกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ชองทางทุนการ ศึกษาและการให

ความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา  

1.6 กองพัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการ

อบรมแนะแนวปรึกษาปญหาสุขภาพจิตเพื่อ

ชีวิตที่สดใส โดยให บริการดูแลชวยเหลือแกไข

ปญหาสุขภาพจิตแกนักศึกษา มีการจัดอบรม 

โดยจํากัดจํานวนนักศึกษาเขารวมโครงการ

ดังกลาว จํานวน ไมเกิน 50 คน ตามมาตรการ

ปองกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

และมีการถายทอดสดผานชองทางออนไลน

ใหกับนักศึกษาที่สนใจเขารวมการอบรมเปนอีก

ชองทาง อีกดวย 

1.7 กองพัฒนานักศึกษาจัดบอรด

ประชาสัมพันธแนะแนวเพื่อการศึกษา  

2. ดานการจัดบริการใหคําปรึกษาแนะแนว

การเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

 2.1 กองพัฒนานักศึกษาไดจัดบริการ

ใหขอมูลดานอาชีพ จัดบริการใหคําปรึกษาเทคนิค

วิธีการเขียน Resume เพื่อการสมัครงานโครงการ

อบรมเตรียมความพรอมสูอาชีพ ทางชองทาง

ออนไลนผานเพจงานแนะแนวกองพัฒนานกัศึกษา 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรการปองกับการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  

2.2 กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการ

นัดพบสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เพื่อเปนการใหบริการดานการจัดหา

แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา 

ทางชองทางออนไลนผานเพจงานแนะแนวกอง

พัฒนานักศึกษา เพื่อใหเปนไปตามมาตรการ

ปองกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 

1.4.1.7 สรุปผลการประเมิน

ความพึงพอใจงานแนะแนว 

 
 

1.4.1.8 โครงการปฐมนิเทศ

นัก ศึกษาใหม  ประจํ าปการ 

ศึกษา 2563 

 
 

1.4.1.9 โครงการอบรมแนะแนว

ปรึกษาปญหาสุขภาพจิตเพื่อ

ชีวิตที่สดใส 

 
 

1.4.1.10 โครงการอบรมเตรียม

ความพรอมสูอาชีพ 

 
 

1.4.1.11 โครงการนัดพบสถาน

ประกอบการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

 
 

1.4.1.12 บอรดประชาสัมพันธ 

- บอรดงานแนะแนว 

- บอรดรับสมัครงาน 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

2.3 กองพัฒนานักศึกษา มีบอรดรับ

สมัครงานเปนอีกชองทางหนึ่งเพื่อเปนการ

ใหบริการดานการจัดหาแหลงงาน รวมถึงการ

ประชาสัมพันธจัดหาแหลงงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแกนักศึกษาตลอดทั้งปการศึกษา โดย

ใหขอมูลผานชองทางเพจงานแนะแนวกอง

พัฒนานักศึกษา Counseling DRU  

3. ดานแหลงเงินทุนการศึกษา กองพัฒนา

นักศึกษามีฝายทุนการศึกษา จัดใหบริการดาน

กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาจาก

หนวยงานภายนอกและทุนการศึกษาใหเปลา 

โดยใหขอมูลผานเพจงานแนะแนวกองพัฒนา

นักศึกษา Counseling DRU Facebook 

กองทุนกูยืมเพื่อการ ศึกษา (กยศ.) และบอรด

ประชาสัมพันธ 

4. บริการใหคําปรึกษาการดูแลสุขภาพ 

กองพัฒนานักศึกษามีพยาบาลวิชาชีพจากงาน

อนามัยและพยาบาลใหบริการยาและเวชภัณฑ

ใหกับนักศึกษา 

รวมทั้งกองพัฒนานักศึกษาทําหนาที่

ใหบริการหองออกกําลังกาย งานดานทหาร 

และนักศึกษาวิชาทหาร 

 
 

1.4.1.13 เพจงานแนะแนวกอง

พัฒนานักศึกษา Counseling 

DRU 

 
 

1.4.1.14 Facebook กองทุน

กูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

 
 

1.4.1.15 บอรดประชาสัมพันธ

งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา 

 
 

1.4.1.16 ภาพการใหบริการ

ดานดูแลสุขภาพแกนักศึกษา 

 
 

1.4.1.17 ภาพหองออกกําลังกาย 

 
 

1.4.1.18 บอรดประชาสัมพันธ

งานดาน  ทหารและนักศึกษา

วิชาทหาร 

 

http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTU0NzU2
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTU0NzU2
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 
 2 มีการใหขอมูลของหนวยงาน 

ที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษ

นอกหลักสูตร แหลงงาน

ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แกนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา มีการใหขอ มูล    

ของหนวยงานที่ ใหบริการกิจกรรมพิเศษ   

นอกหลักสูตร โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี   

กองพัฒนานักศึกษาไดเชิญหนวยงานตาง ๆ  เขา

รวมกิจกรรมการประชาสัมพันธ ชองทาง/ที่ตั้ง/

และการใหบริการของหนวยงานนั้น ๆ เพื่อให

ความรูและเปนการประชาสัมพันธการให บริการ

ขอมูลของหนวยงานใหกับนักศึกษาชั้น ปที่ 1 

ได รับทราบขอมูลตาง ๆ ในโครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม ประจํา ปการศึกษา 2563 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาได ทราบถึงชองทาง

และบริการตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีให แก

นักศึกษาตลอดหลักสูตรที่ศึกษาอยูรวมถึงมี

การประชาสัมพันธกิจกรรมและโครงการตาง ๆ  

ของทางองคการบริหารนักศึกษาและสโมสร

นักศึกษาแตละคณะที่จะจัดข้ึนในปนั้น ๆ ทาง

ชองทางออนไลน เพื่อใหเปนไปตามมาตรการ

ปองกับการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19   

และยังนําขอมูลของหนวยงานจัดทําเปน

โปสเตอรประชาสัมพันธให กับนักศึกษาใน 

เร่ืองบริการงานตาง ๆ ของหนวยงานตาง ๆ  

ในสวนของการใหขอมูลดานแหลงงาน

ทั้ ง เต็มเวลา และนอกเวลาแก นักศึกษา 

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา มีการ

ดําเนินการดังน้ี 

กองพัฒนานักศึกษาจัดบริการใหขอมูล

แหลงงาน ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแกนักศึกษา

โดยเนนการให บริการขอมูลขาวสารผานสื่อ

ชองทางตาง ๆ หลายชองทาง ดังนี้ 

- บอรดประชาสัมพันธการรับสมัครงาน

นําเสนอขาวสาร ประกาศการรับสมัครงานโดย

1.4.2.1 โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 

2563 

 
 

1.4.2.2 โปสเตอรประชาสัมพันธ

ขอมูลของหนวยงานภายใน

มหาวิทยาลัย 

 
 

1.4.2.3 บอรดประชาสัมพันธรับ

สมัครงาน 

 
 

1.4.2.4 เพจงานแนะแนวกอง

พัฒนานักศึกษา Counseling 

DRU 

 
 

1.4.2.5 เพจกองพัฒนานักศึกษา 

 
 

1.4.2.6 บอรดงานประชาสัมพันธ

มหาวิทยาลัย 
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อัพเดตใหทันตอระยะเวลา เปด - ปด การรับสมัคร

งานของสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกสัปดาห 

- เพจงานแนะแนวกองพัฒนานักศึกษา 

Counseling DRU นําเสนอขอมูลที่เปนประโยชน

ในดานการเรียน สุขภาพจิตและการประกาศ

รับสมัครงาน แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

ใหแกนักศึกษาตลอดทั้งปการศึกษา 

- เพจกองพัฒนานักศึกษานําเสนอขาว

การประชาสัมพันธกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ขาวสารจาก

งานบริการแกนักศึกษาดานตาง ๆ ของกองพัฒนา

นักศึกษา 

- บอรดงานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 

นําเสนอขาวสารประกาศ กิจกรรมทั้งภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย กํากับดูแลโดยงาน

ประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

 
 

 3 จัดกิจกรรมเตรียมความ

พรอมเพื่ อการทํางาน 

เมื่อสําเร็จการศึกษาแก

นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษาเห็นความสําคัญของ

บัณฑิตที่จะออกไปทํางานใหกับสังคม จึงไดจัด

กิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อ

สําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา โดยผานกิจกรรม/

โครงการตาง ๆ ไดแก 

1. โครงการอบรมเตรียมความพรอมสู

อาชีพ จัดบริการใหคําปรึกษาดานเทคนิค 

วิธีการเขียน Resume สําหรับการสมัครงาน มี

การอบรมเตรียมความพรอมสูอาชีพ เพื่อเตรียม

ความพรอมในการสมัครงาน การสัมภาษณงาน 

การเขียนใบสมัครงาน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปน

การเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษากอน

สําเร็จการศึกษาใหนักศึกษามีความรูความ

เขาใจ สามารถประยุกตใชความรูนําไปประกอบ 

การสมัครงาน ตลอดจน การเขียนประวัติ 

สามารถสมัครงานผานชองทางออนไลนที่มี     

ในปจจุบัน และมีการฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนา

1.4.3.1 โครงการอบรมเตรียม

ความพรอมสูอาชีพ 

 
 

1.4.3.2 โครงการนัดพบสถาน

ประกอบการ 

 
 

1.4.3.3 ภาพหองแนะแนวการให

คําปรึกษา 
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บุคลิกภาพและมารยาทที่ดีตามเอกลักษณของ

ความเปนไทย 

2. โครงการนัดพบสถานประกอบการ โดย   

ในกิจกรรมในโครงการฯ นักศึกษาไดพบกับ

สถานประกอบการโดยตรงเพื่อพูดคุยรายละเอียด

ของงานประเภทตาง ๆ คุณสมบัติของผูที่สมัคร

งานและเขียนใบสมัครเพื่อใหผูประกอบการ

นํากลับ ไปพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเขา

ทํางาน อีกทั้งภายในโครงการยังจัดใหมีคลินิก

แรงงานเพื่อใหคําปรึกษากับนกัศึกษาอีกดวย 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยมีหองแนะแนว

เพื่อใหคําปรึกษา และชวยเหลือนักศึกษา ที่ขอ

คําแนะนําในเร่ืองการรับสมัครงาน ทั้งการ 

walk in และทางชองทางออนไลน เพจงาน

แนะแนวกองพัฒนานักศึกษา 

 4 ประเมินคุณภาพของการ

จัดกิจกรรมและการจัด 

บริการในขอ 1 - 3 ทุกขอ

ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาได

ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

จัดบริการ ในขอ 1 - 3 มีผลการประเมินคุณภาพ

ของการใหบริการ ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน ขอ 1 มีการจัด 

บริการ กํากับติดตามสงเสริมใหหนวยงาน

จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใช

ชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยมีผลการประเมิน ดังน้ี 

1.1 โครงการฝกอบรมการใชชีวิตอยางมี

คุณภาพ ของนักศึกษาใหม รูปแบบออนไลน 

มีจํานวนผูเขารวม 589 คน ผลการประเมิน

การดําเนินงานในภาพรวมพบวา ผูเขารวม

โครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับระดับ

มาก คาคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.00  

1.2 โครงการอบรมเตรียมความพรอมสู

อาชีพ เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก

นักศึกษา รูปแบบออนไลน ประจําปการศึกษา 

1.4.4.1 ผลการประเมินโครงการ

อบรมการใชชีวิตอยางมีคุณภาพ 

 
 

1.4.4.2 ผลการประเมินโครงการ

เตรียมความพรอมสูอาชีพ 

 
 

1.4.4.3 ผลการประเมินโครงการ

นัดพบสถานประกอบการ 

2563 รูปแบบออนไลน 

 
 

1.4.4.4 ผลการประเมินความ

พึงพอใจการใหบริการงาน 
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2563 เก็บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการทุก

ชั้นป จํานวน 100 ราย ผลการประเมินการ

ดําเนินงานในภาพรวมพบวา ผูใชบริการมี

ความพึงพอใจในระดับมาก คาคะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 4.13 

1.3 โครงการนัดพบสถานประกอบการ 

2563 รูปแบบออนไลน เก็บขอมูลจากนักศึกษา 

จํานวน 157 ราย ผลการประเมินการดําเนินงาน

ในภาพรวมพบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก คาคะแนนการประเมินเฉลี่ย 

4.37  

1.4 แบบสอบถามความพึงพอใจการให 

บริการงานแนะแนว ประจําปการศึกษา 2563 

ขอมูลจากนักศึกษา จํานวน 80 ราย ผลการ

ประเมินการดําเนินงานในภาพรวมพบวาผูใช 

บริการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด    

คาคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.94 

ผลการประเมิน คุณภาพของการจัด

กิจกรรมและการจัดบริการ ในขอ1 มีผลการ

ประเมินเฉลี่ยทั้งหมด 4.24 

เกณฑการประเมิน ขอ 2 มีการใหขอมูล

ของหนวยงาน ที่ใหบริการกิจกรรมพิเศษ

นอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแกนักศึกษา มีผลการประเมิน ดังน้ี 

2.1 โครงการฝกอบรมการใชชีวิตอยางมี

คุณภาพ ของนักศึกษาใหม รูปแบบออนไลน 

จํานวนผู เขารวม 589 คน คิดเปนรอยละ 

39.26 จากจํานวนกลุมเปาหมายความพึง

พอใจอยูในระดับระดับมาก คาคะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 4.00  

ผลการประเมิน คุณภาพของการจัด

กิจกรรม และการจัดบริการ ในขอ2 มีผลการ

ประเมินเฉลี่ยทั้งหมด 4.00 

แนะแนว ประจําปการศึกษา 

2563 
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เกณฑการประเมิน ขอ 3 จัดกิจกรรม

เตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานเม่ือสําเร็จ

การศึกษาแกนักศึกษา มีผลการประเมิน 

ดังน้ี 

3.1 โครงการอบรมเตรียมความพรอมสู

อาชีพ เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแก

นักศึกษา รูปแบบออนไลน ประจําปการศึกษา 

2563 เก็บขอมูลจากนักศึกษาผูใชบริการทุก

ชั้นป จํานวน 100 ราย ผลการประเมินการ

ดําเนินงานในภาพรวมพบวา ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจในระดับมาก คาคะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 4.13 

3.2 โครงการนัดพบสถานประกอบการ 

2563 รูปแบบออนไลน เก็บขอมูลจากนักศึกษา 

จํานวน 157 ราย ผลการประเมินการดําเนิน 

งานในภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก คาคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.37  

3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจการ

ใหบริการงานแนะแนว ประจําปการศึกษา 

2563 ขอมูลจากนักศึกษา จํานวน 80 ราย 

ผลการประเมินการดําเนินงานในภาพรวม

พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด คาคะแนนการประเมินเฉลี่ย 4.98 

ผลการประเมิน คุณภาพของการจัด

กิจกรรม  และการจัดบริการ ในขอ 3 มีผล

การประเมินเฉลี่ยทั้งหมด 4.48 

สรุปการประเมินคุณภาพของการจัด

กิจกรรมและการจัดบริการในขอ 1 - 3 ผล

การประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม

และการจัดบริการในภาพรวม คาเฉลี่ยโดย 

รวมทั้ง 3 ขอมีคาเฉลี่ยดังนี้  คาเฉลี่ยขอที่ 1 = 

4.24 คาเฉลี่ยขอที่ 2 = 4.00 คาเฉลี่ยขอที่ 3 

= 4.48 คาเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ขอ = 4.24 
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 5 นําผลการประเมินจากขอ 

4 มาปรับปรุงพัฒนาการ

ใหบ ริการและการให

ขอมูล เพื่อสงใหผลการ

ประเมินสูงข้ึนหรือเปน 

ไปตามความคาดหวังของ

นักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษาไดมีการรายงานผล

การประเมินการใหบริการ การใหขอมูล และ

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการ

ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษาเพื่อสง

ใหผลการประเมินสูงข้ึน หรือเปนไปตามความ

ตองการของนักศึกษา โดยไดนําผลการประเมิน

เขาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการ

ประชุมคร้ังที่ 2/2563 ซ่ึงที่ประชุมพิจารณา

แลวมีขอเสนอแนะดังนี้  

ขอ 1 ดานการจัดการใหคําปรึกษา แนะ

แนวการใชชี วิตและการเขาสูอาชีพแก

นั ก ศึ ก ษ า  ใ น ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี

ขอเสนอแนะวา ควรมีการจัดใหคําปรึกษา

ขอมูลแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่ เปน

ปจจุบัน แบบออนไลนเพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณแพรระบาดของไวรัสโคโรนา

(covid-19) 

ขอ 2 ดานการใหบริการขอมูลขาวสารที่

เปนประโยชน กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

แหลงงานทั้ง เต็มเวลาและนอกเวลาแก

นั ก ศึ ก ษ า  ใ น ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี

ขอเสนอแนะวา ใหมีการประชาสัมพันธผาน

สื่อโซเชียลตางๆ 

ขอ 3 ดานกิจกรรมเตรียมความพรอม

กอนการทํ างาน ที่ มหาวิทยาลัยจัดให

นักศึกษา มีขอเสนอแนะวา ควรเพิ่มกิจกรรม

ฝกปฏิบัติการเขียน resume และการเขียนใบ

สมัครงาน 

จากขอเสนอแนะกองพัฒนานักศึกษา ได

นํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมและการจัดให 

บริการตามแผนการปรับปรุงการจัดกิจกรรม

และการจัดใหบริการ ประจําป 2564 

1.4.5.1 สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารกิจกรรม

นักศึกษา 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 6 ใหขอมูลและความรูที่

เปนประโยชนแก ศิษย

เกา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา

จัดบริการขอมูลขาวสาร ความรู เ ก่ียวกับ

สถานการณการแพรระบาดของโรคโรคโควิด 

19 และการรณรงคการฉีดวัคซีนใหแกศิษยเกา 

โดยผานทาง Facebook ของกองพัฒนา

นักศึกษา 

1.4.6.1 เพจกองพัฒนานกัศึกษา 

 
 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการประเมิน

ตนเอง 

บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินงานครบทุกขอ 5.00  - 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรม

นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมสรางหลักสูตรท่ีดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย และโดยองคการนักศึกษา เปน

กิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยโดยใหนักศึกษามีสวน

รวมในการจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

 2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 

 - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและอัตลักษณท่ีกําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

 - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

 - กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดลอม 

 - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

 - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

 3.  จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

 4.  ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และนํา

ผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 
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 5.  ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 6.  นําผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 จัดทําแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา

มีสวนรวมในการจัดทําแผน

และการจัดกิจกรรม 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา

ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา 

ประจํา ปการศึกษา 2563 โดยมีกองพัฒนา

นักศึกษา คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ องคการ

บริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสร

นักศึกษา ซ่ึงมีตัวแทนมหาวิทยาลัยรอง

คณบดีฝายกิจการนักศึกษาแตละคณะเปน

ตัวแทน และนายกองคการบริหารนักศึกษา 

รวมถึงนายกสโมสรทุกคณะ เปนตัวแทน

นักศึกษารวมกันจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา 

และอภิปรายการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 

20 มิถุนายน 2563  ณ หองประชุมกองพัฒนา

นักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 และมีการนําเสนอ

แผนการพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 

2563 เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คร้ังที่ 3/2563 การจัดทําแผนมีการแบงเปน  

1. แผนการจัดกิจกรรมขององคการ

บริหารนักศึกษาที่จะดําเนินการโดยองคการ

บริหารงานนักศึกษา 

2. แผนการจัดกิจกรรมของคณะที่

1.5.1.1 แผนพัฒนานักศึกษา ปการ 

ศึกษา 2563 

 
 

1.5.1.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 3/2563 วันที่ 

24 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุม

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 

 
 

1.5.1.3 คูมือจัดกิจกรรมนักศึกษา 

ปการศึกษา 2563 

 
 

1.5.1.4 โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ดําเนินการโดยสโมสรแตละคณะ  

รวมทั้งกองพัฒนานักศึกษา ไดจัดทํา

คูมือการจัดกิจกรรมนักศึกษา เพื่อใหองคการ

นักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ

ใชในการจัดกิจกรรมใหเปนไปในแนวทางเดยีวกัน 

นอกจากนั้นกองพัฒนานักศึกษามี

การจัดโครงการสัมมนาผูนํานักศึกษาเพื่อ 

ใหผูนํานักศึกษาไดมีการเตรียมความพรอม

ในการทํากิจกรรมและเพื่อเสริมสรางคุณธรรม

และจริยธรรมใหผูนํานักศึกษาในการเปน

ผูนํานักศึกษาที่ดี 

 2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาใหดําเนินกิจกรรม

ในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา 

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีคณะและ

นักศึกษารวมในการจัดทํานั้น มีกิจกรรมที่

ครอบคลุมครบทุก 5 ดาน เพื่อใหการ

พัฒนานักศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี ้

1.5.2.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม  

 
 

1.5.2.2 โครงการสักการะพระบรม

ราชาสาวรียสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช 

 
 

1.5.2.3 โครงการแหเทียนพรรษา  

 
 

1.5.2.4 โครงการเปดโลกกิจกรรม 

   

 

 

 

 

 

 

 

- กิจกรรมสงเสริมคุณ 

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

และอัตลักษณที่กําหนดโดย

มหาวิทยาลัย 

1) กองพัฒนานักศึกษา กําหนดแผน 

การจัดกิจกรรม ในปการศึกษา 2563 

เ พ่ือสงเส ริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึง

ประสงคใหแกนักศึกษาแตละชั้นป   

นักศึกษาชั้นปที่ 1 สงเสริมคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค โดยจัดโครงการ ดังนี้ 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

2. โครงการสักการะพระบรมราชานุ-

สาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

3. โครงการแหเทียนพรรษา 

4. โครงการเปดโลกกิจกรรม 

5. โครงการ E-Sport DRU Game 2021 

6. โครงการเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารนักศึกษา 

7. โครงการมอบทุนการศึกษาและ

ชวยเหลือผูปวยติดเตียงชุมชนตากสิน 21 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

8. โครงการวิศวกรสังคมสูชุมชนพูน

บําเพ็ญ 

9. โครงการแกนนําวิศวกรสังคม ( แมไก )

มหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร 

10.  โครงการฉากก้ันพลาสติกเพื่ อ

ปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 

11. โครงการสัมมนาสมาพันธนิสิต

นักศึกษากลุมภาคกลางและรัตนโกสินทร 

12. โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา 

นั ก ศึกษาชั้ นป ที่  2  - 5  ส ง เ ส ริ ม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยจัด

โครงการ ดังนี้  

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

2. โครงการสักการะพระบรมราชานุ-

สาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

3. โครงการแหเทียนพรรษา 

4. โครงการเปดโลกกิจกรรม 

5. โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 

6. โครงการ E-Sport DRU Game 2021 

7. โครงการเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารนักศึกษา 

8. โครงการมอบทุนการศึกษาและ

ชวยเหลือผูปวยติดเตียงชุมชนตากสิน 21 

9. โครงการวิศวกรสังคมสูชุมชนพูน

บําเพ็ญ 

10. โครงการแกนนําวิศวกรสังคม ( แมไก )

มหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร 

11.  โครงการฉากก้ันพลาสติกเพื่ อ

ปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 

12. โครงการสัมมนาสมาพันธนิสิต

นักศึกษากลุมภาคกลางและรัตนโกสินทร 

13. โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา 

สรุปการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะ 

1.5 .2.5 โครงการสั มมนาผู นํ า

นักศึกษา 

 
 

1.5.2.6 โครงการ E-Sport DRU 

Game 2021 ( จัดแทนโครงการ

กีฬาพิกุลเกมส ) 

 
 

1.5.2.7 โครงการเลือกตั้งนายก

องคการบริหารนักศึกษา  

 
 

1.5.2.8 โครงการมอบทุนการศึกษา

และชวยเหลือผูปวยติดเตียงชุมชน

ตากสิน 21  

 
 

1.5.2.9 โครงการวิศวกรสังคมสู

ชุมชนพูนบําเพ็ญ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 บัณฑิตที่พึงประสงค ในปการศึกษา 

2563 มีทั้งหมด 13 โครงการ 

1.5.2.10 โครงการแกนนําวิศวกรสังคม 

( แมไก ) มหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร 

 
 

1.5.2.11 โครงการฉากก้ันพลาสติก

เพื่อปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา   

 
 

1.5.2.12 โครงการสัมมนาสมาพันธ

นิสิตนักศึกษากลุมภาคกลางและ

รัตนโกสินทร 

 
 

1.5.2.13 โครงการจัดซื้ออุปกรณ

กีฬา 

 
 

- กิจกรรมกีฬา หรือการ

สงเสริมสุขภาพ  

2)  กองพัฒนานักศึกษา กํ าหนด

แผนการจัดกิจกรรม ในปการศึกษา 

2563 เ พ่ือสงเสริมดานการกีฬาและ

สุขภาพ แกนักศึกษาแตละชั้นป ดังน้ี 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 สงเสริมดานการ

กีฬาและสุขภาพ แกนักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการ E - Sport DRU Game 2021 

2. โครงการฉากก้ันพลาสติกเพื่อปองกัน

เชื้อไวรัสโคโรนา 

นักศึกษาชั้นปที่ 2-5 สงเสริมดานการ

กีฬาและสุขภาพ แกนักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการ E - Sport DRU Game 2021 

2. โครงการฉากก้ันพลาสติกเพื่อปองกัน

เชื้อไวรัสโคโรนา 

สรุปการดําเนินกิจกรรมดานกีฬา หรือ

การสงเสริมสุขภาพ ในปการศึกษา 2563 

มีทั้งหมด 2 โครงการ 

- กิจกรรมจิตอาสาหรือ

รักษาสิ่งแวดลอม 

3)  กองพัฒนานักศึกษา กํ าหนด

แผนการจัดกิจกรรม ในปการศึกษา 

2563 เพ่ือสงเสริมกิจกรรมจิตอาสา หรือ

รักษาสิ่งแวดลอม แกนักศึกษาแตละชั้นป  

ดังน้ี 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 - 5 สงเสริมจิตอาสา

หรือรักษาสิ่งแวดลอมแกนักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการวิศวกรสังคมสูชุมชนพูน

บําเพ็ญ 

2. โครงการแกนนําวิศวกรสังคม ( แมไก )

มหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร 

     สรุปการดําเนินกิจกรรมจิตอาสา หรือ

รักษาสิ่งแวดลอม ในปการศึกษา 2563 มี

ทั้งหมด 2 โครงการ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- กิจกรรมเสริมสราง

คุณธรรมและจริยธรรม  

4) กองพัฒนานักศึกษา กําหนดแผน 

การจัดกิจกรรม ในปการศึกษา 2563 

เพ่ือสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก

นักศึกษาแตละชั้นป ดังน้ี 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 สงเสริมคุณธรรม 

และจริยธรรม แกนักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

2. โครงการสักการะพระบรมราชานุ-

สาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

3. โครงการแหเทียนพรรษา 

4. โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 

5. โครงการ E-Sport DRU Game 2021 

6. โครงการเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารนักศึกษา 

7. โครงการมอบทุนการศึกษาและชวย 

เหลือผูปวยติดเตียงชุมชนตากสิน 21 

8. โครงการวิศวกรสังคมสูชุมชนพูน

บําเพ็ญ 

นักศึกษาชั้นปที่ 2 - 5 สงเสริมคุณธรรม 

และจริยธรรม แกนักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

2. โครงการสักการะพระบรมราชานุ-

สาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

3. โครงการแหเทียนพรรษา 

4. โครงการเปดโลกกิจกรรม 

5. โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 

6. โครงการ E-Sport DRU Game 2021 

7. โครงการเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารนักศึกษา 

8. โครงการมอบทุนการศึกษาและ

ชวยเหลือผูปวยติดเตียงชุมชนตากสิน 21 

9. โครงการวิศวกรสังคมสูชุมชนพูน

บําเพ็ญ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 10. โครงการแกนนําวิศวกรสังคม ( แมไก )

มหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร 

11. โครงการฉากก้ันพลาสติกเพื่ อ

ปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา 

12. โครงการสัมมนาสมาพันธนิสิต

นักศึกษากลุมภาคกลางและรัตนโกสินทร 

สรุปการดําเนินกิจกรรมเสริมสราง

คุณธรรม และจริยธรรม ในปการศึกษา 

2563 มีทั้งหมด 12 โครงการ 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม 

5) กองพัฒนานักศึกษา กําหนดแผน 

การจัดกิจกรรม ในปการศึกษา 2563 

เพ่ือสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม แก

นักศึกษาแตละชั้นป  ดังน้ี 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 สงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม แกนักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการสักการะพระบรมราชานุ

สาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

2. โครงการแหเทียนพรรษา 

นักศึกษาชั้นปที่ 2 -5 สงเสริมศิลปะ 

และวัฒนธรรม แกนักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการสักการะพระบรมราชานุ

สาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

2. โครงการแหเทียนพรรษา 

3. โครงการวิศวกรสังคมสูชุมชนพูน

บําเพ็ญ 

สรุปการดําเนินกิจกรรมสงเสริมศิลปะ 

และวัฒนธรรม ในปการศึกษา 2563 มี

ทั้งหมด 3 โครงการ 

 3 จัดกิจกรรมใหความรูและ

ทักษะการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษามี

การจัดกิจกรรมใหความรูเร่ืองการประกัน

คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ชั้นปที่ 1 ใน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําป

การศึกษา 2563 ชองทางออนไลนศึกษา 

1.5.3.1 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษา

ใหม ประจําปการศึกษา 2563 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

เพื่อใหเปนไปตามมาตรการปองกับการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  กองพัฒนา

นักศึกษาไดรวบรวมขอมูลจากหนวยงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

โดยไดนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนแก

นักศึกษาในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา

กับนักศึกษา  

 4 ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมี

การประเมินผลความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของกิจกรรม 

และนําผลการประเมินมา

ปรับปรุงการดําเนินงาน

คร้ังตอไป 

มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา

ไดดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนา

นักศึกษา ประจําป 2563 จํานวน 12 โครงการ 

และทุกโครงการไดประเมินผลความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ และนําผล

การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานคร้ัง

ตอไปดังนี้ 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

1.1 เพื่อใหนักศึกษาใหมไดทราบถึง

โครงสรางและหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของหนวยงาน

ดังกลาว ที่นักศึกษาใหมทุกคนจําเปนจะ 

ตองทราบ ตลอดจนมีองคความรูในการจัด

การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2 เพื่อใหนักศึกษาใหมทุกคน ได

มีแนวทางการใชชีวิตอยางมีความสุขตลอด

ระยะเวลาของการศึกษาและสามารถอาศัย

อยูในร้ัวมหาวิทยาลัย ตลอดจนภายนอก

มหาวิทยาลัยดวยไดดวยดี และมีความสุข 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขารวม

โครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.00 อยูใน

ระดับระดับมาก และการสังเกตผูเขารวม

โครงการพบวา 

- นักศึกษาใหมไดทราบถึงโครง สราง

และหน วยงานภายในของมหาวิทยาลั ย 

1.5.4.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม  

 
 

1.5.4.2 โครงการสักการะพระบรม

ราชานุสาวรียสมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราช  

 
 

1.5.4.3 โครงการแหเทียนพรรษา  

 
 

1.5.4.4 โครงการเปดโลกกิจกรรม  

 
 

1.5.4.5 โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | 49 

 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ตลอดจนบทบาทและหนาที่ของหนวยงาน

ดังกลาว ที่นักศึกษาใหมทุกคนจําเปนจะ 

ตองทราบ ตลอดจนมีองคความรูในการจัด

การศึกษาและการประกันคุณภาพการ ศึกษา 

- เพื่อใหนักศึกษาใหมทุกคน ไดมี

แนวทางการใชชีวิตอยางมีความสุขตลอด

ระยะเวลาของการศึกษาและสามารถอาศัย

อยูในร้ัวมหาวิทยาลัย ตลอดจนภายนอก

มหาวิทยาลัยดวยไดดวยดี และมีความสุข 
 

2. โครงการสักการะพระบรมราชานุ

สาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

2.1เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลัง 

ใจใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1  

2.2 เพื่อใหนักศึกษาไดมิจิตสํานึก

ตอสถาบันพระมหากษัตริย 

2.3 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรม 

จริยธรรม และสามารถดําเนินชีวิตไดอยาง

มีความสุข 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 3.86 อยู

ในระดับระดับมาก และการสังเกตผูเขา 

รวมโครงการพบวา 

- ผู เขารวมโครงการมีขวัญและ

กําลังใจในการใชชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย 

แลวยังมีจิตสํานึกรักสถาบัน มีคุณธรรม

และจริยธรรมมากข้ึน 
 

3. โครงการแหเทียนพรรษา 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

3.1เพื่อเปนการสงเสริมและบํารุง

พระพุทธศาสนา 

3.2 เพื่อเปนการสืบทอดและอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีที่ดี 

1.5.4.6 โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 

 
 

1.5.4.7 โครงการ E-Sport DRU 

Game 2021 

   

1.5.4.8 โครงการเลือกตั้งนายก

องคการบริหารนักศึกษา  

 
 

1.5.4.9 โครงการมอบทุนการศึกษา

และชวยเหลือผูปวยติดเตียงชุมชน

ตากสิน 21  

 
1.5.4.10 โครงการวิศวกรสังคมสู

ชุมชนพูนบําเพ็ญ 

 
 

1.5.4.11 โครงการแกนนําวิศวกรสังคม 

( แมไก ) มหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

3.3 เพื่อสรางการมีสวนรวมของ

มหาวิทยาลัยกับชุมชน 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 3.80 อยู

ในระดับมาก และการสังเกตผูเขารวมโครงการ

พบวา 

- ผูเขารวมโครงการเกิดจิตสํานึกที่

ดีในการปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี 

และยังเปนการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม 
 

4. โครงการเปดโลกกิจกรรม 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

4.1 เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสแสดง 

ผลงานและแสดงความสามารถในการริเร่ิม

สรางสรรคสิ่งที่ดีข้ึนมาในรูปแบบของชมรม 

4.2 นักศึกษาไดมีความคิดสรางสรรค

และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.03  

อยูในระดับมากและการสังเกตผูเขารวม

โครงการพบวา 

-  ผูเขารวมโครงการ ใหความสนใจ

เขารวมโครงการ และสมัครเปนสมาชิก

ชมรมที่ตนเองสนใจเปนจํานวนมาก รวมถึง

เชิญชวนผูเขารวมโครงการเขามาสมัคร

เปนสมาชิกแตละชมรมโดยการทําสื่อ

ออนไลนผานโซเชียล เพื่อใหนองไดมีความ

สนใจในการเขารวมชมรม 
 

5. โครงการจัดซื้ออุปกรณกีฬา 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

5.1 เพื่อปลูกฝงคานิยมของกลุมผูนํา

ใหเปนกลุมตนแบบของมหาวิทยาลัยที่มี

ความสอดคลองกับวัฒนธรรม    

- ผูเขารวมโครงการไดมีอุปกรณกีฬา

1.5.4.12 โครงการฉากก้ันพลาสติก

เพื่อปองกันเชื้อไวรัสโคโรนา   

 
 

1.5.4.13 โครงการสัมมนาสมาพันธ

นิสิตนักศึกษากลุมภาคกลางและ

รัตนโกสินทร 
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ใชจํานวนมากข้ึนและเพียงพอตอการ

บริการ 

6. โครงการสัมมนาผูนํานักศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

6.1 เพื่อปลูกฝงคานิยมของกลุมผูนํา

ใหเปนกลุมตนแบบของมหาวิทยาลัยที่มี

ความสอดคลองกับวัฒนธรรม                       

6.2 เพื่อใหเพื่อเตรียมความพรอมการ

มีภาวะผูนําทั้งในดานความรู ทัศนคติ และ

ทักษะการทํางานภายใตสภาพของแรงกดดัน

รอบดาน 

6.3 เพื่อสง เสริมการแกไขปญหา

รวมกันโดยคํานึงถึงหลักการทํางานเปนทีม

อยางมีประสิทธิภาพ 

6.4 เพื่อใหนักศึกษาเกิดการมีสวน

รวมในการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษา 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.20 อยู

ในระดับมากและการสัง เกตผู เขารวม

โครงการพบวา 

- ผูนํานักศึกษาเขาใจในบทบาทการ

ปฏิบัติหน าที่ และงานของตนเองตาม

กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยการสังเกต

จากการประชุมวางแผนการจัดโครงการ

และกิจกรรมในปการศึกษา 2563 ผูนํา

นักศึกษาสามารถวางแผนการจัดกิจกรรม

ไดอยางถูกตอง 
 

7. โครงการ E-Sport DRU Game 

2021 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

7.1 เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพ

และความสามารถของนักศึกษาในการ

แขงขันกีฬา E-Sport 
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7.2 เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง

ของเยาวชนในการเลนกีฬา E-Sport และ

การใช E-Sport ใหเกิดประโยชนตอการ

สรางอาชีพและรายได หางไกลจากการ

พนันและอบายมุขตาง ๆ 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 3.69 

อยูในระดับมากและการสังเกตผูเขารวม

โครงการพบวา 

- ผูเขารวมโครงการ ใหความสนใจ

เขารวมโครงการเปนจํานวนมากและยัง

เ กิดความสามัค คี ในหมู คณะ และยั ง

หางไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 
 

8. โครงการเลือกตั้งนายกองคการ

นักศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

8.1 เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรีไดรูจักการใชสิทธิ์และรูหนาที่

ในระบอบประชาธิปไตย 

8.2 เพื่อสงเสริมใหไดคัดเลือกนักศึกษา

ที่มีความสามารถและมีคุณธรรมในดาน

การทํางาน เพื่อเปนตัวแทนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.27 

อยูในระดับมากและการสังเกตผูเขารวม

โครงการพบวา 

- ผูเขารวมโครงการ ใหความสนใจใน

การเลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา

เปนจํานวนมากจากการสังเกตไมพบปญหา

ในการดําเนินกิจกรรม 
 

9. โครงการมอบทุนการศึกษาและ

ชวยเหลือผูปวยติดเตียงชุมชนตากสิน 23 
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โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

9.1 เพื่อใหนักศึกษาไดมีสวนรวมใน

การทํากิจกรรมจิตอาสา 

9.2 เพื่อใหนักศึกษาไดมีจิตสํานึกตอ

สังคม และรูจักการชวยเหลือผูอ่ืน 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.17 

อยูในระดับมากและการสังเกตผูเขารวม

โครงการพบวา 

- ผูเขารวมโครงการใหความสนใจ

และใหความรวมมือในการจัดโครงการ

เพ่ือรับบริจาค นอกจากน้ียัง มีความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แตยังมีปญหาใน

เร่ืองเวลาและสถานที่ เพราะอยูในชวงการ

ระบาดของโควิด 19  
 

10. โครงการวิศวกรสังคมสูชุมชน 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

10.1 เพื่อใหนักศึกษาวิศวกรสังคมได

ศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรูวิถีชุมชน 

10.2 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนการมีสวนรวมของนักศึกษาใน

การพัฒนาและแกไขปญหาชุมชน 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.91 อยู

ในระดับมากและการสังเกตผูเขารวมโครงการ

พบวา 

- ผูเขารวมโครงการ ใหความสนใจ

เปนจํานวนมากและยังเปนการแลกเปลี่ยน

การเรียนรูชุมชน 
 

11. โครงการแกนนําวิศวกรสังคม 

( แม ไ ก )  มหา วิทยาลั ย ราช ภัฏกลุ ม

รัตนโกสินทร 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 
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11.1 เพื่อบมเพาะนักศึกษาใหมีความ

เปนวิศวกรสังคม โดยขับเคลื่อนการมีสวน

รวมของ นักศึกษาในการพัฒนาและแกไข

ปญหาชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

11.2 เพื่อใหนักศึกษาคิดวิเคราะห 

เชิงเหตุและผลพรอมทั้งสามารถมองเห็น

ปญหาไดมากข้ึน 

11.3 เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรู

กระบวนการการทํางานผานกิจกรรมกลุม

เพื่อสรางนวัตกรรมทางสังคม 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 3.93 อยู

ในระดับมากและการสังเกตผูเขารวมโครงการ

พบวา 

- ผูนํ านักศึกษานักศึกษามีความ

กระตือรือรนในการเขารวมโครงการและ

ผูนํานักศึกษาไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ทํางาน และไดสรางเครือขายกับผูนาํนกัศึกษา

มหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร 

จากการสังเกตไมพบปญหาในการ

ดําเนินกิจกรรม 
 

12. โครงการฉากกั้นพลาสติกเพ่ือ

ปองกันเชื้อไวรัส โคโรนา 19 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการดังน้ี 

12.1 เพื่อปองกันการแพรระบาดของ 

ไวรัส โคโรนา 19 

12.2 เพื่อเปนการรณรงคใหนักศึกษา

รูจักปองกันและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.07 อยู

ในระดับมากและการสัง เกตผู เขารวม

โครงการพบวา 

- จากการสังเกตปญหาในการดําเนิน
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กิจกรรมนักศึกษาไมคอยใหความรวมมือ

และไมระวังเร่ืองการแพรเชื้อโคโรนา ตาม

มาตรการที่ทางมหาวิทยาลัยไดกําหนด  

- ไดพิจารณาและปรับปรุง วางแผน 

การดําเนินงานใหม 
 

13. โครงการสัมมนาสมาพันธนิสิต

นักศึกษากลุมภาคกลางและรัตนโกสินทร 

โดยมีวัตถุประสงคโครงการ 

13.1 เพื่อสรางเครือขายกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคกลางและ

รัตนโกสินทร 

13.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรดานกิจการ

นักศึกษาใหไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ

ในการทํางานรวมกัน และสามารถนําความ 

รูไปประยุกตใชในการทาํงาน พัฒนางานให

เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนมหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั่วประเทศ 

ผลการประเมินความพึงพอใจผูเขา 

รวมโครงการพบวา มีคาเฉลี่ยรวม 4.03 อยู

ในระดับมากและการสัง เกตผู เขารวม

โครงการพบวา 

- ผูนํานักศึกษานักศึกษามีความ

กระตือรือรนในการเขารวมโครงการและ

ผูนํานักศึกษาไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ

ทํางาน และไดสรางเครือขายกับผูนาํนกัศึกษา

มหาวิทยาลัยกลุมรัตนโกสินทร 

 5 ประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

แผนพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 2563 

กําหนดวัตถุประสงคไวดังนี้  

เพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่พึง

ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา และอัตลักษณของนักศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ดังนั้นเพื่อประเมินความสําเร็จของ

1.5.5.1 รายงานการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา 

ประจําป พ.ศ. 2563 
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แผนพัฒนานักศึกษานี้ กองพัฒนานักศึกษา

และผูมีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ จึงกําหนด

ตัวชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงคของ

แผนพัฒนานักศึกษาไวดังนี ้

1. มีโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษา ทั้ง 5 ดานคือ 

1) ดานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

2) ดานกีฬาและสงเสริมสุขภาวะ 

3) ดานบําเพ็ญประโยชนและรักษา

สิ่งแวดลอม 

4) ดานคุณธรรม จริยธรรม 

5) ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมายความสําเร็จของแผนฯ ผูเขา 

รวมโครงการไมนอยกวา รอยละ 80 ของ

กลุมเปาหมายของทุกโครงการ 

3. ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ/

กิจกรรมผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ

ไมต่ํากวาคาเฉลี่ย 3.51 

4. มีโครงการหรือกิจกรรมตามแนว

พระบรมราโชบายคุณลักษณะคนไทยที่พึง

ประสงค 4 ประการ 

5. มีโครงการจิตอาสา 
 

กองพัฒนานักศึกษาได นําผลการ

ประเมินวัตถุประสงคของแผนพัฒนา

นักศึกษาเขาวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

กิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี คร้ังที่ 1/2564 

จากการประเมินผลตามตัวชี้วัดและคา

1.5.5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 

16 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุม

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

เปาหมายของแผนพัฒนานักศึกษา ประจํา 

ปการศึกษา 2563 ไดผลดังนี้ 

- จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

ทั้ง 5 ดาน ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย

โดยกองพัฒนานักศึกษา ไดจัดโครงการไม

ต่ํากวา 2 กิจกรรม ตอดานโดยจัดโครงการ

ทั้งสิ้น 13 โครงการ 

- มีจํานวนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

/กิจกรรม ทุกโครงการมากกวารอยละ 80 

- ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

/กิจกรรม ทุกโครงการอยูในระดับมาก 

- มีโครงการหรือกิจกรรมตามแนว

พระบรมราโชบายคุณลักษณะคนไทยที่  

พึงประสงค 4 ประการมหาวิทยาลัยโดย

กองพัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการไมต่ํา

กวา 4 โครงการ โดยจัดโครงการทั้งสิ้น 7 

โครงการ 

- มีโครงการจิตอาสา มหาวิทยาลัย

โดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดโครงการไม

ต่ํากวา 2 โครงการ โดยจัดโครงการทั้งสิ้น 3 

โครงการ 

 6 นําผลการประเมินไปปรับ- 

ปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

จัด กิจกรรมเพื่ อพัฒนา

นักศึกษา 

จากการประชุมผลการประเมิน

วัตถุประสงคของแผนพัฒนานักศึกษา 

เขาวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาในการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี   

คร้ังที่ 1/2564 

ผลการประเมินความสําเ ร็จตาม

วัต ถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม 

พัฒนานักศึกษา พบวายังมีปญหาในการ

ดําเนินงานกองพัฒนานักศึกษาจึงปรับปรุง

แผนดังนี้  

1.5.6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 1/2564 วันที่ 

24 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุม

กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 

 
 

1.5.6.2 แผนพัฒนานักศึกษา 2563 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. ควรมีโครงการพัฒนานักศึกษาใน

รูปแบบออนไลน  เพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโร

นา (covid-19) 

2. ควรมีโครงการวิศวกรสังคมเพิ่มข้ึน 

มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการบริหารกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไปปรับปรุงและ

จัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาในปถัดไป 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินงานครบทุกขอ 5.00  - 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 สืบเนื่องจากนโยบายเรงปฏิรูปการเรียนรูท้ังระบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู เรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะการใช

ภาษาอังกฤษ ใหผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใชในการแสวงหาองคความรู เพ่ือพัฒนา

ตนเอง กระทรวงศึกษาธิการจึงไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษา 

อังกฤษ นโยบายหนึ่งท่ีสําคัญ คือ การสงเสริมการยกระดับความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดวยโครงการ

พิเศษดานการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงตองพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหเปนตาม

นโยบายซ่ึงจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศได 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

 2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 3. จดัสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

 4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงในปถัดไป 
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 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานการเกณฑการวัดผล CEFR (B1) ไมนอยกวารอยละ 50 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

หมายเหตุ 

 ขอ 5 นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปสุดทายท้ังมหาวิทยาลัย ในปท่ีประเมิน 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการกําหนดนโยบาย และ

สรางระบบและกลไกการ

พัฒนานักศึกษาดานภาษา 

อังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี มีการ

กําหนดนโยบายสงเสริมการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและไดจัดทํา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เร่ือง 

การสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา ดวยขอสอบมาตรฐาน 

DRU Test โดยกําหนดใหนักศึกษาที่เขา

ศึกษาในปการศึกษา 2559 เปนตนไป 

จะตองสอบ DRU Test ซึ่งเปนขอสอบที่

มหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึนตามกรอบของ 

CEFR ใหไดคะแนนไมต่ํากวา 41 คะแนน 

กอนจบการศึกษา และมีการออกคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อ

สรางระบบและกลไก การวางแผนกํากับ

ติดตาม และรายงานการดําเนินงานดาน

การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา 

จากนั้นจงึสรางระบบการพัฒนาทักษะ

การใชภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาและ

ไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

แนวทางการนําแผนยกระดับมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษลงสูการปฏิบัติ เพื่อกําหนด

ผูรับผิดชอบ โดยมีระบบและกลไก ดังนี้ 

1.6.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง การสอบวัด

ความสามารถภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ดวยขอสอบมาตรฐาน 

DRU Test  

1.6.1.2  การสอบวัดความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษ (DRU Test) 

1.6.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทําแนวทางการนําแผนยกระดับ

มาตรฐานภาษาอังกฤษลงสูการ

ปฏิบัติ 

1.6.1.4 คําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการ

พัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ

ของคณะตาง ๆ 

1.6.1.5 ระบบการสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

1. มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงาน กําหนดหนวยงานกลางในระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับคณะ ซึ่งทําหนาที่

วางแผน กํากับติดตาม และรายงานผล 

การดําเนินงานดานการพัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

2. คณะกรรมการดําเนินงานวางแผน 

การดําเนินงานและเสนอโครงการพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาตอ

มหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรงบ 

ประมาณเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษา 

4. คณะกรรมการดําเนินงานดําเนินการ

ตามแผน 

5. คณะกรรมการดําเนินงานประเมิน 

ผลการดําเนินงาน และรายงานผลตอ

มหาวิทยาลัย 

 2 จัดทําแผนพัฒนานักศึกษา

ดานภาษาอังกฤษจากการมี

สวนรวมของคณะและหนวย- 

งานที่เก่ียวของ 

คณะกรรมการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบ

ไปดวยตัวแทนอาจารยจากทั้ง 4 คณะและ

หนวยงานที่เก่ียวของ รวมกันจัดทําราง

แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษข้ึน 

เพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติ เปาหมาย 

ตัวชี้วัด และผูรับผิดชอบ และนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ซึ่งประกอบไปดวยคณบดีทั้ง 4 คณะ 

และผูอํานวยการศูนยและสํานักตาง ๆ 

เพื่อรวมกันวิพากษและปรับแกรางแผน

ดังกลาว และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 

ตอมาแผนฯ ดังกลาวไดรับความเห็น 

ชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1.6.2.1 ระเบียบวาระการประชุม

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี คร้ังที่ 2/2563 วาระที่ 

5.3 (ราง) แผนสงเสริม/พัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.

2563-2566 

1.6.2.2 รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 

3/2563 หนา 11 – 13 

1.6.2.3 แผนพัฒนานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2563 ของ

คณะตาง ๆ 

     

     

 



ห น า  | 61 

 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 3 จัดสรรงบประมาณ และสิ่ง

สนับสนุนการดําเนินการตาม

แผนพัฒนานักศึกษาดาน

ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดจัดสรร

งบประมาณใหกับคณะและหนวยงานที่

เก่ียวของ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

และจัดซ้ือสิ่งสนับสนุนดานการพัฒนา

ทักษะการใชภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา

อยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร 

ปงบประมาณ 63 = 2,280,025.- 

ปงบประมาณ 64 = 2,000,000.- 

รวม = 4,280,025.- 

2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ปงบประมาณ 63 = 1,270,000.- 

ปงบประมาณ 64 = 1,500,000.- 

รวม = 2,770,000.- 

3. คณะวิทยาการจัดการ 

ปงบประมาณ 63 = 76,975.- 

ปงบประมาณ 64 = 1,000,000.- 

รวม = 1,076,975.- 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ปงบประมาณ 63 = 250,000.- 

ปงบประมาณ 64 = 800,000.- 

รวม = 1,050,000.- 

5. ศูนยภาษา  

ปงบประมาณ 63 = 1,000,000.- 

ปงบประมาณ 64 = 700,000.- 

รวม = 1,700,000.- 

1.6.3.1 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผนดิน ประจํ าป

งบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562 

- 30 กันยายน 2563) 

1.6.3.2 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผนดิน ประจํ าป

งบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 

- 30 กันยายน 2564) 

 4 มีการประเมินความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแผนฯ 

และมีการนําผลจากการประเมิน

มาปรับปรุงในปถัดไป 

ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี มีการดําเนินการกํากับ

ติดตามและประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนฯ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

ดานภาษาอังกฤษ จัดประชุมเพื่อติดตาม

และประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค

1.6.4.1 รายงานประเมินความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของโครงการตาม

แผนสงเสริมและพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

1.6.4.2 รายงานการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 

11/2563 
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ของแผนฯ โดยพบวา การดําเนินงานของ

ทุกคณะและทุกหนวยงานที่ เ ก่ียวของ

บรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกดาน 

อยางไรก็ตาม ดวยสถานการณโรคระบาด 

COVID-19 สงผลตอรูปแบบการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรม

การทดสอบวัดความสามารถดานภาษา 

อังกฤษของนักศึกษาดวยขอสอบ DRU 

Test ซึ่งยังเปนแบบ paper-based และ 

computer-based 

นําผลการประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนฯ นําเสนอตอที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ค ร้ั งที่  11/2563 วา ระการพิ จา รณา

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราขภัฏ

ธนบุรี โดยที่ประชุม มีมติใหปรับแผน

สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

โดยเพิ่มชองทางการทดสอบแบบ online 

และเพิ่มกิจกรรมการสรางบรรยากาศใน

การสงเสริมการฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ

ใหแกนักศึกษา 

2. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผน

สงเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

1.6.4.3 บันทึกขอความเลขที่            

อว 0642.24/235 เร่ือง แจงมติที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี คร้ังที่ 11/2563 โดยผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส เร่ืองพิจารณา

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

1.6.4.4 แผนสงเสริมและพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ฉบับ

ปรับปรุง) พ.ศ. 2564– 2567 

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปสุดทายที่ผานเกณฑการ

วัดผล CEFR (B1) ไมนอย

กวารอยละ 50 

รายละเอียดการสอบ DRU Test ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทายมี

ดังนี้ 

- จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปสุดทาย คือ 2,502 คน 

- จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชั้นปสุดทายที่ทดสอบ DRU Test ผาน

ตามเกณฑการวัดผล CEFR (B1) คือ 

2,323 คน คิดเปนรอยละ 92.85 ของ

1.6.5.1 รายงานสถิติการสอบวัด

ความสามารถภาษาอังกฤษ DRU 

Test ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชั้นปสุดทาย ประจําปการศึกษา 

2563 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นป

สุดทายทั้งหมด 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.00 มีการดําเนินงานครบทุกขอ 5.00  - 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 ความสามารถดานดิจิทัล เปนสิ่งท่ีสามารถสะทอนถึงความสามารถของบัณฑิตในการเรียนรูเพ่ือ

สรางสรรคนวัตกรรมเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การเรียนรูเพ่ือการบูรณาการศาสตรตาง ๆ สามารถรูเทาทัน

การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอล ตัวบงชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบดวย 

 ระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทาย ระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มีการกําหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล 

 2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของคณะและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนบัสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาใหมีความสามารถดานดิจิทัล 

 4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนําผลจากการประเมินมา

ปรับปรุงใน ปถัดไป 

 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด ไมนอยกวารอยละ 50 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

หมายเหตุ ขอ 5 นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปสุดทายท้ังมหาวิทยาลัย ในปท่ีประเมิน 

 



ห น า  | 64 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีการกําหนดนโยบาย และ

สรางระบบและกลไกการ

พัฒนานักศึกษาใหมีความ 

สามารถดานดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ศูนยคอมพิวเตอร และคณะรวมกันกําหนด

นโยบายกํากับ ติดตาม และสงเสริมการ

พัฒนาทักษะดานดิจิทัลของนักศึกษา โดย

มีการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะ และ

ทักษะดานดิจิทัลของมหาวิทยาลัยจัดทํา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เร่ือง 

การสอบวัดความสามารถดานคอมพิวเตอร 

(Digital Literacy https://ru.dlbaseline 

.com) ดวยขอสอบมาตรฐานของสํานัก 

งานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (สดช.) โดยใชกับนักศึกษา 

ปการศึกษา 2562 เปนตนไปใหไดคะแนน

ไมต่ํากวา 60 คะแนน ถึงจะสามารถจบ

การศึกษาได 

1.7.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี เร่ือง การสอบวัดระดับความ 

สามารถดานดิจิทัลของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1.7.1.2 ระบบสอบวัดความสามารถ

ดานคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในเว็บไซต 

https://www.dru.ac.th/exam_

baseline/ 

 2 จัดทําแผนพัฒนานักศึกษา

ใหมีความสามารถด าน

ดิจิทัล จากการมีสวนรวม

ของคณะและหนวยงานที่

เก่ียวของ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการ

อบรมเชิงปฏิบัติการทางดานดิจิทัลในป

การศึกษา 2563 ใหแกนักศึกษา โดยมีการ

รวมมือกับทางคณะ เพื่อที่จะพัฒนาทักษะ

ดิจิทัลใหตรงกับความตองการในปจจุบัน 

ซึ่งมีโครงการดังตอไปนี้ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช Microsoft 

word เบื้องตน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการตัดตอและ

ตกแตงภาพดวย Adobe Photoshop 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการตกแตง

ภาพเชิงลึกดวย Photoshop 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการตกแตงภาพ

ดวย Photoshop คร้ังที่ 2 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม

คํานวณอัตโนมัติ Microsoft Excel (ข้ันสูง) 

1.7.2.1 สรุปโครงการของศูนย

คอมพิวเตอร ที่รวมกับคณะและ

โครงการนานาชาติในปการศึกษา 

2563  

https://www.dru.ac.th/s/5yc3y 

1.7.2.2 แผนพัฒนาสมรรถนะและ

ทักษะดานดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี พ.ศ. 2563 - 2566 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม 

Microsoft Excel (ข้ันพื้นฐาน) คร้ังที่ 2 

- อบรมเชิงปฏิบัติการภาษา PHP 

เพื่อประมวลผล 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการตัดตอวีดีโอ

ข้ันพื้นฐาน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม

ตัดตอวิดีโอ Adobe Premiere Pro 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม

ตัดตอ พื้นฐาน 2 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความ

พรอมทักษะการเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม

สํานักงาน (ข้ันสูง) 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความ

พรอมทักษะ การใชคอมพิวเตอรกอนออก

ฝกใหแกนักศึกษา 

 3 จัดสรรงบประมาณ และสิ่ง

สนับสนุนการดําเนินการ

ตามแผนพัฒนานักศึกษา

ใหมีความสามารถด าน

ดิจิทัล 

มหาวิทยาลัยไดจัดจัดสรรงบประมาณ

แผนดินวงเงิน 500,000 บาท ใหกับศูนย

คอมพิวเตอร เพื่ออบรมและพัฒนาความ 

สามารถทางดิจิทัลใหแกนักศึกษาและ

ประเมินความสามารถใหกับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

1.7.3.1 เลมการจัดสรรงบประมาณ 

แผนดิน ประจําปงบประมาณ 2564 

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 

2564) https://plan.dru.ac.th/ 

(เอกสารเผยแพร การจัดสรรงบประมาณ

แผนดิน หนา 46) 

 4 มีการประเมินความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของแผนฯ 

และมีการนําผลจากการ

ประเมินมาป รับป รุง ใน  

ปถัดไป 

มีการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดาน

ดิจิทัลของนักศึกษาอยางตอเนื่อง โดยศูนย

คอมพิวเตอร ตามวัตถุประสงคของแผน 

พัฒนาสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล

ตลอดปการศึกษา 2563 มีการนําผล

รายงานการสอบทุกปการศึกษา เพื่อนํา

ตัว เลขมาวัดผล โดยตั้ งหลักเกณฑ ให

นั ก ศึ กษ าทั้ ง ห มด ที่ เ ข า ส อบ ใน น า ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีตองมากกวา 

70% 

1.7.4.1 รายงาน Power bi จาก ระบบ  

https://www.dru.ac.th/s/5yc3w 

1.7.4.2 สรุปโครงการของศูนยคอม- 

พิวเตอร ที่รวมกับคณะและโครงการ

นานาชาติในปการศึกษา 2563  

https://www.dru.ac.th/s/5yc3y 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 5 มีนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีปสุดทายที่ผานเกณฑ 

IC3 หรือเทียบเทา หรือ

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ไมนอยกวารอยละ 50 

มีการนําผลรายงานการทดสอบใน

รูปแบบ Excel จากระบบของสอบ Digital 

Literacy (https://ru.dlbaseline.com)                           

ของ สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สดช.) มา

จัดทําระบบแสดงผลรายงานที่แบงแยก

นักศึกษาปสุดทายใหเห็นยอดผูผาน/ไม

ผานแยกตาคณะได โดยมีรายงานจํานวน

ผลการสอบผานของนักศึกษารหัส 60 มี

นักศึกษาผานรอยละ 93.54 % 

1.7.5.1 รายงานจํานวนผลการสอบ

ผานของนักศึกษารหัส 60 มีนักศึกษา

ผาน 93.54 %  

https://www.dru.ac.th/s/5yc3z 

( กดที่เลข 60f ดังภาพ ) 

 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินงานครบทุกขอ 5.00  - 

 

ตัวบงช้ีท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ตามกรอบผลลัพธมาตรฐานการศึกษาชาติท่ีกําหนดใหนักศึกษาเปนผูรวมสรางนวัตกรรม หลักสูตร

จึงควรผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรม โครงงาน หรืองานวิจัย หรือบูรณาการ

ศาสตรตาง ๆ ท่ีเปนงานท่ีสามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ิน 
 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัย เทากับ คาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินรอยละของหลักสูตรท่ี

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ 

สูตรคํานวณ 

คะแนนท่ีได = 
ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ 

จํานวนคณะท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ : 

 *นวัตกรรมท่ีชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใชประโยชนจากชุมชน 

 ** เปนผลรวมคะแนนประเมินในตัวบงช้ี 1.8 ระดับคณะ 
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ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยมีท้ังหมด 4 คณะ ดังนี้ 

 1. คณะครุศาสตร เปดการเรียนการสอนท้ังหมด 8 หลักสูตร มีหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการ

สรางนวัตกรรมจาํนวน 3 หลักสูตร มีคารอยละ 37.5 ของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

คิดเปน 1.875 คะแนน 

 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดการเรียนการสอนท้ังหมด 11 หลักสูตร มีหลักสูตรท่ี

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมจํานวน 11 หลักสูตร มีคารอยละ 100 ของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวน

รวมในการสรางนวัตกรรม คิดเปน 5 คะแนน 

 3. คณะวิทยาการจัดการ เปดการเรียนการสอนท้ังหมด 7 หลักสูตร มีหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวน

รวมในการสรางนวัตกรรมจํานวน 7 หลักสูตร มีคารอยละ 100 ของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสราง

นวัตกรรม คิดเปน 5 คะแนน 

 4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปดการเรียนการสอนท้ังหมด 9 หลักสูตร มีหลักสูตรท่ี

นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรมจํานวน 5 หลักสูตร มีคารอยละ 55.56 ของหลักสูตรท่ีนักศึกษามี

สวนรวมในการสรางนวัตกรรม คิดเปน 2.78 คะแนน 
 

ผลคะแนนรวมท้ัง 4 คณะคิดเปน 1.875 + 5 + 5 + 2.78 = 14.655 

คะแนนท่ีได 14.655/4 = 3.66 คะแนน 

คณะครุศาสตร  

เปดการเรียนการสอนท้ังหมด 8 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรระดับปริญญาตรีจํานวน 7 หลักสูตร และ

ในระดับประกาศนียบตัรบัณฑิตจํานวน 1 หลักสูตร คณะมีการกําหนดนโยบายใหอาจารยในคณะนํา

ผลงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน โดยใหนักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการวิจัย

ซ่ึงบูรณาการกับรายวิชาท่ีทําการจัดการเรียนการสอน จํานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร ช่ือผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการ

นําไปใชประโยชน 
รายการหลักฐาน 

1. หลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาวิทยาศาสตร

ท่ัวไป 

การวิจัยเพ่ือศึกษาการ

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา

บริเวณตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง 

อําเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ 

เทศบาลอําเภอ

พระประแดง

จังหวัด

สมุทรปราการ 

 

งานวิจัยใช

ประโยชนในชมุชน 

1.8.1 เอกสารขอ

ใชพ้ืนท่ีสําหรับ

งานวิจัยถึงอบต.

บางน้ําผึ้ง (คร.) 

2. หลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

รูปแบบกิจกรรมการพัฒนา

หลักสูตรฝกอบรมท่ี

สงเสริมความสามารถใน

การออกแบบการจัด

กรุงเทพมหานคร สงเสริมความ 

สามารถในการ

ออกแบบการจัด

กิจกรรมเพ่ือสังคม

1.8.2 

เอกสารรายงาน

การใชประโยชน

ชุมชน (คร.) 
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หลักสูตร ช่ือผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการ

นําไปใชประโยชน 
รายการหลักฐาน 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชนตาม

แนวคิดการเรียนรูดวย

การบริการสังคม สําหรับ

ครูสังกัดกรุงเทพมหานคร 

และ

สาธารณประโยชน 

3. หลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาคอมพิวเตอร

ศึกษา  

การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน

ออนไลนรายวชิาวิทยาการ

คํานวณ สําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2  

กรุงเทพมหานคร นวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู 

1.8.3 หนังสือ

รับรองการ

นําไปใชประโยชน

จากชุมชนหรือ

หนวยงาน (คร.) 

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เปดการเรียนการสอนท้ังหมด 11 หลักสูตร โดยมีการกําหนดนโยบายใหอาจารยในคณะนํา

ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชนโดยใหนักศึกษาเขาไป

มีสวนรวมในกระบวนการสรางนวัตกรรมโครงการหรืองานวิจัย ซ่ึงบูรณาการกับรายวิชาท่ีทําการจัดการเรียน

การสอน 11 หลักสูตร ดังตอไปนี้  

หลักสูตร ช่ือผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการ

นําไปใชประโยชน 
รายการหลักฐาน 

1. ทุกหลักสูตร งานสรางสรรคศิลปะ

สตรีทอารทชุมชนวัดใหม

วิเชียร 

ชุมชนวัดใหมวิเชียร 

เขตบางกอกใหญ 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ 1.8.4 ภาพงาน

สรางสรรคศิลปะ

สตรีทอารทชุมชน

วัดใหมวิเชียร (มส.) 

1.8.5 หลักฐาน

การนําไปใช

ประโยชนจาก

ผูอํานวยการเขต

บางกอกใหญ (มส.) 

2. ทุกหลักสูตร 

 

แอปพลิเคชันเกมคําศัพท

ภาษาอังกฤษ 

Huso Learn & Play 

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

นวัตกรรม

กระบวนการ 

1.8.6 แอปพลิเคชัน

เกมคําศัพท

ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตร ช่ือผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการ

นําไปใชประโยชน 
รายการหลักฐาน 

ราชภัฏกาญจนบุรี Huso Learn & 

Play (มส.) 

1.8.7 หลักฐาน

การนําไปใช

ประโยชนจากคณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏกาญจนบุร ี

(มส.) 

3. สาขาวิชาออกแบบ 

นเิทศศิลปและออกแบบ

ดิจิทัล 

สาขาวิชาออกแบบ 

ทัศนศิลป 

สาขาวิชาการ 

สรางสรรคศิลปะดิจิทัล 

สาขาวิชาภาษาไทย 

การออกแบบเรขศิลป  

เพ่ือสรางอัตลักษณ

ชุมชนตนแบบสําหรับ

สงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม ในเขตธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 

ชุมชนและ 

วัดประยุรวงศาวาส 

เขตธนบุรี 

นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ 

1.8.8 ผลการวิจัย

เรื่อง การศึกษา

แนวทางการ

ออกแบบเรขศิลป

เพ่ือสรางอัตลักษณ

ชุมชนตนแบบ

สําหรับสงเสริม

การทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมใน  

เขตธนบุรี  

กรุงเทพมหานคร 

(มส.) 

1.8.9 หลักฐาน

การนําไปใช

ประโยชนจาก

ผูอํานวยการ  

เขตธนบุรี (มส.) 

4. หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต 

การประเมินประสิทธิภาพ

ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

องคการบริหาร

สวนตําบลบางโปรง 

อําเภอเมือง 

นวัตกรรมกระบวน 

การ 

1.8.10 งานวิจัย

เรื่อง สํารวจความ

พึงพอใจของผูรับ 
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หลักสูตร ช่ือผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการ

นําไปใชประโยชน 
รายการหลักฐาน 

หลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิต 

(Local Performance 

Assessment: LPA) 

จังหวัด

สมุทรปราการ 

บริการจากองคการ

บริหารสวนตําบล

บางโปรง อําเภอ

เมือง จังหวัด 

สมุทรปราการ

(มส.) 

1.8.11 หลักฐาน

การนําไปใช

ประโยชนจาก

นายกองคการ

บริหารสวนตําบล

บางโปรง (มส.) 

5. สาขาวิชาการจัด 

การชุมชน 

การศึกษาสุขภาวะ

ผูสูงอายุในเขตเทศบาล

เมืองแพรกษาใหม 

จังหวัดสมุทรปราการ 

กองสวัสดิการสังคม 

เทศบาลเมือง

แพรกษาใหม 

อําเภอเมือง

สมุทรปราการ 

จังหวัด 

สมุทรปราการ 

นวัตกรรมกระบวน 

การ 

1.8.12 ภาพการ

ดําเนินงาน/การ

จัดกิจกรรม (มส.) 

1.8.13 หนังสือ

รับรองการใช

ประโยชนจาก

บทความวิจัย 

เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพสุขภาวะ 

และคุณภาพชีวิต

ของผูสูงอายุ    

ในพ้ืนท่ีเทศบาล

เมืองแพรกษาใหม 

(มส.) 

6. สาขาวิชาการจัด 

การชุมชน 

นวัตกรรม “ยางยืดเพ่ือ

สุขภาพผูสูงอายุ (ยางใน

ลอรถจักรยานยนต)” 

ศูนยพัฒนา

ศักยภาพและ

สงเสริมอาชีพ

ผูสูงอายุ, โรงเรียน

นวัตกรรมผลิตภัณฑ 1.8.14 ภาพการ

ดําเนินงาน/ 

การจัดกิจกรรม 

(มส.) 
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หลักสูตร ช่ือผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการ

นําไปใชประโยชน 
รายการหลักฐาน 

ผูสูงอายุ, ชมรม

ผูสูงอายุ เทศบาล

เมืองแพรกษาใหม 

อําเภอเมือง

สมุทรปราการ 

จังหวัด

สมุทรปราการ 

1.8.15 หนังสือ

รับรองการใช

ประโยชนจาก

การนํานวัตกรรม 

“ยางยืดเพ่ือ

สุขภาพผูสูงอายุ

(ยางในรถ 

จักรยานยนต)” 

ไปใชในองคกร

สุขภาพผูสูงอายุ 

(มส.) 

7. สาขาวิชาออกแบบ

นเิทศศิลปและออกแบบ

ดิจิทัล 

สาขาวิชาภาษาไทย 

สาขาวิชาภาษาจีน

เพ่ือการสื่อสาร 

สาขาวิชาภาษา 

อังกฤษธุรกิจ 

สื่องานสรางสรรคนิทรรศการ

เทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราช 

เนื่องในวันคลายวัน

ปราบดาภิเษกของ

สมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช 28 ธันวาคม 

สํานักงานเขต

ธนบุร ี

นวัตกรรมกระบวน 

การ 

1.8.16 ภาพ

แสดงนิทรรศการ 

ณ วงเวียนใหญ 

(มส.) 

1.8.17 หลักฐาน

การนําไปใช

ประโยชนจาก

สํานักงานเขตธนบุร ี

(มส.) 

8. สาขาวิชาออกแบบ

ทัศนศิลป 

ผลิตภัณฑชุมชนหัตถกรรม 

ไมสักกลุมวิสาหกิจชุมชน

บานเรือนไทยพัฒนา 

เขตคลองสาน กทม. 

กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนบานเรือน

ไทยพัฒนา เขต

คลองสาน กทม. 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ 1.8.18 ภาพ

ผลิตภัณฑไมสัก 

กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนบานเรือน

ไทยพัฒนา เขต

คลองสาน กทม. 

(มส.) 

1.8.19 หลักฐาน

การนําไปใช

ประโยชนจาก
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หลักสูตร ช่ือผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการ

นําไปใชประโยชน 
รายการหลักฐาน 

กลุมวิสาหกิจ

ชุมชนบานเรือน

ไทยพัฒนา เขต

คลองสาน กทม. 

(มส.) 

9. สาขาวิชาการจัด 

การชุมชน 

รายงานการสํารวจ เรื่อง 

“ความรูความเขาใจเก่ียว 

กับประเพณีสงกรานต

พระประแดงกับ

สถานการณไวรัส 

โคโรนาสายพันธุใหม 

2019” 

สภาวัฒนธรรม 

อําเภอพระประแดง 

นวัตกรรมกระบวน 

การ 

1.8.20 ภาพการ

ดําเนินงานการ

นําเสนอคืนขอมูล

ชุมชนรายงาน

การสํารวจ เรื่อง 

“ความรูความ

เขาใจเก่ียวกับ

ประเพณีสงกรานต

พระประแดงกับ

สถานการณไวรัส 

โคโรนาสายพันธุ

ใหม 2019” และ

หนังสือรับรอง

การนําไปใช

ประโยชน 

 

คณะวิทยาการจัดการ 

เปดการเรียนการสอนท้ังหมด 7 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรระดับปริญญาตรี จํานวน 6 หลักสูตรและ

ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายผลักดันใหอาจารย บุคลากร นักศึกษา ในแตละ

หลักสูตรมีสวนรวมในการชวยเหลือแกไขปญหาใหชุมชนทองถ่ินในความรับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ 

โดยการบูรณาการการเรียนการสอนเขากับศาสตร ตาง ๆ และสามารถนําผลงานไปใชประโยชนในการพัฒนา

ผูเรียนและชุมชน ดังนี้ 
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หลักสูตร ช่ือผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการ

นําไปใชประโยชน 

รายการหลักฐาน 

1. หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจมหาบัณฑิต / 

มหาวิทยาลัยสูตําบล 

สรางรากแกวให

ประเทศ U2T 

 

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติ 

การ เรื่อง เครือขาย

เฟสบุค คือพลังสุขภาพ 

แขวงบางขุนศรี   1. การนําองคความรู

ไปชวยบริการชุมชน 

(Health Care/

เทคโนโลยดีานตาง ๆ ) 

2. การสงเสริมดาน

สิ่งแวดลอม/Circular 

Economy (การ

เพ่ิมรายไดหมุนเวียน

ใหแกชุมชน) 

1.8.21 รายงาน

ผลการดําเนินงาน 

โครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบล

แบบบูรณาการ 

(มหาวิทยาลัยสู

ตําบล สรางราก

แกวใหประเทศ 

U2T) คณะ

วิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุร ี

2. หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต/ 

มหาวิทยาลัยสูตําบล 

สรางรากแกวให

ประเทศ U2T 

แขวงดาวคะนอง 

โครงการฟุตซอลเพ่ืออาชีพ 

แขวงบางขุนนนท 

1. โครงการอบรม

การตลาดเชิงกลยุทธ 

2. โครงการการทองเท่ียว

เชิงบูรณาการ 

แขวงบานชางหลอ 

1. โครงการออกแบบ  

อัตลักษณเพ่ือสราง

ภาพลักษณใหชุมชน 

แขวงบานชางหลอ  

เขตบางกอกนอย 

2. โครงการใหความรู

ทางดานเทคโนโลยีเก่ียว 

กับพลังงานทางเลือกใน

ชุมชน แขวงบานชาง

แขวงดาวคะนอง   

แขวงบางขุนนนท 

แขวงบานชางหลอ 

1. การพัฒนา

สัมมาชีพและสราง

อาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา 

OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 

2. การสรางและ

พัฒนา Creative 

Economy (การ

ยกระดับการทอง

เท่ียว) 

3. การนําองคความรู

ไปชวยบริการชุมชน 

(Health Care/

เทคโนโลยีดานตาง ๆ ) 

4. การสงเสริมดาน

สิ่งแวดลอม/Circular 

Economy (การ

- 
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หลักสูตร ช่ือผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการ

นําไปใชประโยชน 

รายการหลักฐาน 

หลอ เขตบางกอกนอย 

3. โครงการสงเสริมดาน

สิ่งแวดลอมในการบําบัด

น้ําในชุมชน  

แขวงบานชางหลอ  

เขตบางกอกนอย 

เพ่ิมรายไดหมุนเวียน

ใหแกชุมชน) 

3. หลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต  

(คอมพิวเตอรธุรกิจ)/ 

มหาวิทยาลัยสูตําบล 

สรางรากแกวให

ประเทศ U2T 

 

1. โครงการสงเสริมอาชีพ

ในชุมชน 

2. โครงการอบรมการ

ออกแบบตราสินคาและ

บรรจุภณัฑ 

3. โครงการสงเสริมสุขภาพ

ในชุมชน  

4. โครงการสงเสริม

ความรูดานเทคโนโลยีให

ชุมชน  

5. โครงการสงเสริม

ความรูดานวิชาการใหแก

เยาวชนในชมุชน  

6. โครงการจัดการขยะ

ในชุมชน  

7. โครงการจัดตั้งธนาคาร

ขยะ 

8. โครงการอบรมการเก็บ 

ขอมูลในชุมชนเพ่ือการ

วางแผนงานดานพัฒนา

ชุมชน 

แขวงบุคคโล   1.การพัฒนา

สัมมาชีพและสราง

อาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา

OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 

2. การนําองคความรู

ไปชวยบริการชุมชน 

(Health Care/

เทคโนโลยีดานตาง ๆ )

3. การสงเสริมดาน

สิ่งแวดลอม/Circular 

Economy (การ

เพ่ิมรายไดหมุนเวียน

ใหแกชุมชน) 

- 

4. หลักสูตรบัญชี

บัณฑิต 

หลักสูตร 

1. โครงการสงเสริมและ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

บานคลองสวน 

ตําบลบานคลอง

สวน 

1. การพัฒนา

สัมมาชีพและสราง

อาชีพใหม (การ

- 
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หลักสูตร ช่ือผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการ

นําไปใชประโยชน 

รายการหลักฐาน 

วิทยาศาสตรบัณฑิต

(การจัดการเทคโนโลยี 

โลจิสติกสเพ่ือการ

กระจายสินคา) / 

มหาวิทยาลัยสูตําบล 

สรางรากแกวให

ประเทศ U2T 

2. โครงการพัฒนาเสน 

ทางธรรมชาติชุมชนบาน

คลองสวน 

3. โครงการพัฒนาสื่อ

เพ่ือทําความรูจักชุมชน

บานคลองสวน 

4. โครงการพัฒนา

ทรัพยากรทางน้ําของ

ชุมชนบานคลองสวน 

ยกระดับสินคา

OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 

2. การสรางและ

พัฒนา Creative 

Economy (การ

ยกระดับการทอง

เท่ียว) 

3. การนําองคความรู

ไปชวยบริการชุมชน 

(Health Care/

เทคโนโลยีดานตาง ๆ ) 

4. การสงเสริมดาน

สิ่งแวดลอม/Circular 

Economy (การ

เพ่ิมรายไดหมุนเวียน

ใหแกชุมชน) 

5. หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร / มหาวิทยาลัย

สูตําบลสรางรากแกว

ใหประเทศ U2T 

1. โครงการสงเสริม

อาชีพในทองถ่ิน 

2. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง การทํา

สบูจากวานหางจระเข 

3. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่องโภชนา

บําบัด อาหารเปนยา 

ตําบลบางน้ําผึ้ง 1. การพัฒนา

สัมมาชีพและสราง

อาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา

OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 

2. การสรางและ

พัฒนา Creative 

Economy (การ

ยกระดับการทอง

เท่ียว) 

3. การนําองคความรู

ไปชวยบริการชุมชน 

(Health Care/

เทคโนโลยีดานตาง ๆ ) 

- 
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หลักสูตร ช่ือผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการ

นําไปใชประโยชน 

รายการหลักฐาน 

4. การสงเสริมดาน

สิ่งแวดลอม/Circular 

Economy (การ

เพ่ิมรายไดหมุนเวียน

ใหแกชุมชน) 

6. หลักสูตร

อุตสาหกรรมบริการ 

/ มหาวิทยาลัยสู

ตําบล สรางรากแกว

ใหประเทศ U2T  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 

การ เรื่อง เยาวชนรักษ

สิ่งแวดลอมครั้งท่ี 1 

ตําบลแหลมฟาผา 1. การพัฒนา

สัมมาชีพและสราง

อาชีพใหม (การ

ยกระดับสินคา

OTOP/อาชีพอ่ืนๆ) 

2. การสรางและ

พัฒนา Creative 

Economy (การ

ยกระดับการทอง

เท่ียว) 

3. การนําองคความรู

ไปชวยบริการชุมชน 

(Health Care/

เทคโนโลยีดานตาง ๆ ) 

4. การสงเสริมดาน

สิ่งแวดลอม/Circular 

Economy (การ

เพ่ิมรายไดหมุนเวียน

ใหแกชุมชน) 

- 

7. หลักสูตรนิเทศ

ศาสตร 

หลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจ (คอมพิวเตอร

ธุรกิจ) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 

การ เรื่อง “การผลิต

คอนเทนตเพ่ือ

ประชาสัมพันธการ

ทองเท่ียวชุมชน” 

ชุมชนกะดีจีน 1. เพ่ือใหกลุม 

เปาหมายมีความรู

ความเขาใจในการ

ผลิตคอนเทนตเพ่ือ

การประชาสัมพันธ 

2. เพ่ือพัฒนาทักษะ

1.8.22 สื่อวีดิทัศน 

https://asc.dru.

ac.th/asc/ 

ภายใตโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติ 

การ เรื่อง “การ
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หลักสูตร ช่ือผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการ

นําไปใชประโยชน 

รายการหลักฐาน 

กลุมเปาหมายดาน

การผลิตคอนเทนต

เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ 

3. เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการผลิต

คอนเทนตเพ่ือการ

ประชาสัมพันธให

ตรงตามความ  

ตองการของ

นักทองเท่ียว 

ผลิตสื่อคอนเทนต

เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ

การทองเท่ียว

ชุมชน” 

8. หลักสูตบัญชีบัณฑิต โครงการอบรม เรื่องการ 

งบประมาณ การวิเคราะห

ผลตาง และตนทุนผนัแปร

เพ่ือการบริหาร (CPD) 

ชุมชน และ

ผูสนใจท่ัวไป 

เขาใจเรื่อง 

การงบประมาณ 

การวิเคราะหผล 

ตาง และตนทุนผัน

แปรเพ่ือการ

บริหาร (CPD) 

1.8.23 รายงาน

ผลการดําเนินงาน 

โครงการอบรม 

เรื่อง

การงบประมาณ 

การวิเคราะห

ผลตาง และ

ตนทุนผันแปร

เพ่ือการบริหาร 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เปดการเรียนการสอนท้ังหมด 9 สาขาวิชา โดยมีนักศึกษาท่ีมีสวนรวมในการสรางสรรคผลงาน

นวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยท่ีสามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ินจํานวน ประกอบไปดวย 5 

สาขาวิชา ดังนี้ 
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หลักสูตร ช่ือผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการ

นําไปใชประโยชน 

รายการหลักฐาน 

1. หลักสูตรวิทยา-

ศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร 

การพัฒนาผลิตภัณฑ

กะปก่ึงสําเร็จรูป 

กลุมผลิตกะป

ชุมชน หมู 9  

ตําบลคลองดาน 

อําเภอบางบอ 

จังหวัด 

สมุทรปราการ 

งานวิจัยใชประโยชน

ในชุมชน 

1.8.24 หนังสือ

รับรองการนํา

ผลงานวิจัยไปใช

ประโยชน

วิสาหกิจชุมชน 

กลุมผลิตกะป

ชุมชน หมู 9  

ตําบลคลองดาน 

อําเภอบางบอ 

จังหวัด 

สมุทรปราการ 

2. หลักสูตรวิทยา-

ศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา

อุตสาหกรรมอาหาร 

 

การปรับปรุงกระบวนการ

ผลิตชาใบหมอนและการ

ควบคุมคุณภาพตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชน 

ชุมชนประสาน

มิตร เขตธนบุรี 

กทม. 

งานวิจัยใชประโยชน

ในชุมชน 

1.8.25 หนังสือ

รับรองการนํา

ผลงานโครงงาน

ไปใชประโยชน 

จากวิสาหกิจ

ชุมชนประสาน

มิตร เขตธนบุรี 

กทม. 

3. หลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา 

 

การศึกษาประสิทธิภาพ

ของเครื่องปรับอากาศ

แบบแยกสวนโดยเพ่ิม

ระบบระบายความรอน

ดวยน้ําผานอากาศ 

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ 1.8.26 หนังสือ

รับรองการนํา

ผลงานโครงงาน

ไปใชประโยชน

สาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ  

คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี 

 



ห น า  | 79 

 

หลักสูตร ช่ือผลงาน หนวยงาน 
ลักษณะการ

นําไปใชประโยชน 

รายการหลักฐาน 

4. หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการจัด 

การอุตสาหกรรม 

 

สบูจากกากกาแฟ ชุมชนคลองขวาง 

แขวงบางจาก 

เขตภาษีเจริญ 

กทม. 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ 1.8.27 หนังสือ

รับรองการนํา

ผลงานโครงงาน

ไปใชประโยชน 

ชุมชนคลองขวาง 

แขวงบางจาก 

เขตภาษีเจริญ 

กทม. 

5. หลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยี

ไฟฟา 

 

การออกแบบชุด

ขับเคลื่อนเรือหางยาว

ดวยมอเตอรไรแปรงถาน 

โรงไฟฟาพระนคร

ใต การไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศ

ไทย 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ 1.8.28 หนังสือ

รับรองการนํา

ผลงานโครงงาน

ไปใชประโยชน

ฝายซอมบํารุง 

โรงไฟฟาพระนคร

ใต การไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศ

ไทย 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.00 ผลคะแนนรวมท้ัง 4 คณะ

คิดเปน 1.875 + 5 + 5 + 

2.78 = 14.655 

คะแนนท่ีได 14.655/4 = 

3.66 คะแนน 

3.66 -  
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 1 : การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรล)ุ 

1.1 3.60 ผานทุกหลักสูตร -  3.51 

1.2 3.44 มีปริญญาเอกคิดเปนรอยละ 29.42  - 3.68 

1.3 2.42 มีตําแหนงทางวิชาการคิดเปน 

รอยละ 31.28 

 - 2.61 

1.4 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

1.5 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

1.6 4.00 มีการดําเนินการ 4 ขอ  - 5.00 

1.7 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

1.8 4.00 คะแนนท่ีได 14.655/4 =  

3.66 คะแนน 

-  3.66 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1 4.18 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 1 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมสนับสนุนใหคณาจารย

ศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยใหทุนการศึกษาท้ังใน

เวลาและนอกเวลา นอกจากนี้ยังมีนโยบายการพัฒนา

ตําแหนงทางวิชาการ โดยมีการสนับสนุนการทํา

ผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง ท้ังในรูปแบบของการ

ฝกอบรม การสัมมนา การจัดหาพ่ีเลี้ยง สงผลคะแนน

การประเมินเพ่ิมมากข้ึน 
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องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

 

 มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยท่ีแตกตางกัน ข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมและ

ความพรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกมหาวิทยาลัยจําเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของ  

พันธกิจมหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตองมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีสรางองคความรูใหมหรือประยุกตใช

องคความรูใหม เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศใน

การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/

นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนํา

ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใชประโยชนพัฒนาตนเองได 

 

 ตัวบงช้ี จํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ 

  ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรอืนวัตกรรม 

  ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 

  ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

  ตัวบงชี้ท่ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  

 มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว

ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัย ใหกับ

บุคลากรสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซ่ึงรวมถึงทรัพยากร

บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตาง ๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดานการวิจัย 

หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผูเรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ

และกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 
 

เกณฑมาตรฐาน   

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

  - หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรคหนวยงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือศูนย

เครื่องมือหรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

  - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 

  - กิจกรรมวิชาการท่ีสงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การ

จัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย 

หรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 4. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย

และงานสรางสรรคดีเดน 

 5. มีการดําเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง

สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

 6. มีระบบและกลไกการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมไปใชประโยชนในการ

พัฒนาผูเรียนหรือชุมชนและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 7. มีระบบและกลไกการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนและ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวิจัยที่ สามารถ

นําไปใชประโยชนในการ

บริหารงานวิจั ยและงาน

สรางสรรค 

มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัย

และพัฒนามีระบบบริหารจัดการ

งานวิจยัรวมกับระบบบริหารงานวิจัย

แหงชาติ (NRIIS) โดยมีการใชงาน

เพื่อบริหารจัดการโครงการวิจัย และ

งานสรางสรรค เร่ิมตั้งแตการจัดทํา

แผนงาน และแผนปฏิบัติการตรวจสอบ

ขอเสนอโครงการวิจัย และงาน

สรางสรรค การสงขอเสนอโครงการ

การติดตามความก าวหน าการ

ตรวจสอบการดําเนินโครงการ และ

การปดโครงการวิจัย   

2.1.1.1 ระบบติดตามและบริหาร

จัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัย

และพัฒนา  

https://research.dru.ac.th/res

earch/ 

2.1.1.2 ระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ 

(NRIIS)https://nriis.nrct.go.th/ 

 2 สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี ้

- หองปฏิบัติการวิจัยหรือ

งานสรางสรรคหนวยงาน

วิจัยหรืองานสรางสรรคหรือ

ศูนยเคร่ืองมือหรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการ

วิจัย 

มีหนวยใหบริการ (Research 

center) เพื่อใหคําปรึกษาเก่ียวกับ

การวิจัย และเปนสถานที่แลกเปลี่ยน

เรียนรูดานการวิจัยระหวางนักวิจัย  

โดยมีการกําหนดแนวทางในการให

คําแนะนํา ซึ่งมีผูอํานวยการ นักวิจัย 

และอาจารยประจํา Research center 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูให

คําปรึกษาหลักเก่ียวกับการดําเนินการ

วิจัยหรือระเบียบวิธีวิจัยรวมทั้งมี

หองปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหาร 

การใหบริการเคร่ืองมือวิ จั ยทาง

วิทยาศาสตร เพื่อสนับสนุนการวิจัย

ดานวิทยาศาสตร 

2.1.2.1 แนวทางการใหบริการให

คําปรึกษาเก่ียวกับการวิจัย (Research 

center)  

2.1.2.2 ภาพกิจกรรมการใชหอง 

ปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมอาหาร 
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- หองสมุดหรือแหลงคนควา

ขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ

งานสรางสรรค 

มีการจัดใหบริการแหลงคนควา

ทางวิชาการ (Research corner) ทั้ง

ระบบออนไลนและออฟไลน อีกทั้ง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศไดใหบริการฐานขอมูล

Online Database DRU ที่เก่ียวของ

กับฐานขอมูลการวิจัยทั้งภายใน    

และภายนอกมหาวิทยาลัย และ

ระดับชาติและนานาชาติเพื่อให

บริการเอกสารเก่ียวกับการวิจัย 

เชน ตํารา หนังสือ รายงานการวิจัย 

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม 

บทความวิจัย 

2.1.2.3 แนวทางการใหบริการแหลง

คนควาทางวิชาการ (Research 

corner) 

2.1.2.4 ระบบสารสนเทศดานการ

วิจัย:  

https://research.dru.ac.th/rdi

booking/   

2.1.2.5 Online Database DRU: 

http://arc.dru.ac.th/th/ 

pages/online_database.php 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือ

การรักษาความปลอดภัยใน

การวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบรักษาความปลอดภัยใน

หองปฏิบัติการวิจัย 

มี การพัฒนาระบบสืบค น

ทรัพยากรสารสนเทศดานการวิจัย

(e-research) โดยรวบรวมงานวิจัย

และอํานวยความสะดวกแกนักวิจัย 

บุคลากรและผูที่สนใจทั่วไป ในการ

คนหาขอมูลเก่ียวกับงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีซ่ึงสามารถ

เขาถึงขอมูลไดงายและรวดเร็วผาน

เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มีการรักษาความปลอดภัยของ

งานวิจัยและงานสรางสรรคโดย 

กําหนดใหมีการสมัครสมาชิกใช 

Username และ Password เพื่อระบุ

ตัวตนของผูใชงาน รวมถึง firewall

ของมหาวิทยาลัย 

2.1.2.6 ระบบทรัพยากรสารสนเทศ

ดานการวิจัย (e-research):  

https://research.dru.ac.th/rdi

booking/   

2.1.2.7 หนาสมัครสมาชิก 

 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริม

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เชน การจัดประชุมวิชาการ 

การจัดแสดงงานสรางสรรค

การจั ดให มี ศาสตราจารย

มีการจัดประชุมวิชาการเครือขาย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

เครือขายราชภัฏวิจัย  

2.1.2.8 โครงการ/กิจกรรม การ

ประชุมสวนสุนันทาวิชาการ วิจัย

และนวัตกรรมระดับชาติ คร้ังที่ 9 

1.1.2.9 โปสเตอร ประชาสัมพันธ

งานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ
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อาคันตุกะหรือศาสตราจารย

รับเชิญ (Visiting Professor) 

ระดับชาติ คร้ังที่ 9 

1.1.2.10 หนังสือเชิญ หนังสือตอบ

รับ (มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

1.1.2.11 โครงการ/กิจกรรม การ

ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏ

หมูบานจอมบึงวิจัย คร้ังที่ 8 “วิจัย

แบบบูรณาการสรรคสรางนวัตกรรม 

ลดความเหลื่อมล้ํ าของสังคม”   

วันศุกรที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอม

บึง จังหวัดราชบุรี 

1.1.2.12 หนังสือเชิญ หนังสือตอบ

รับการประชุมวิชาการระดับชาติ

ราชภัฏหมูบานจอมบึงวิจัย คร้ังที่ 

8 “วิจัยแบบบูรณาการ สรรคสราง

นวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ําของ

สังคม” วันศุกรที่ 1 มีนาคม พ.ศ.

2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง จ.ราชบุรี 

1.1.2.13 โครงการ/กิจกรรม งาน

ประชุมวิ ชาการระดับชิตและ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 6” 

(17 - 18 สิงหาคม 2563) 

1.1.2.14 หนังสือแจงรายชื่อบท 

ความที่ไดรับโควตานําเสนอในงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 6” 

(17 - 18 สิงหาคม 2563) 

 3 จัดสรรงบประมาณเพื่อเปน

ทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค

และสนับสนุนการเผยแพร

ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค

ในการประชุมวิชาการ หรือ

มีการจัดสรรงบประมาณทั้ง

งบประมาณแผนดินและงบประมาณ

รายได เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองาน

สรางสรรค ทั้งนี้สถาบันวิจัยและ

พัฒนา ไดป ระกาศ รับข อ เสนอ

2.1.3.1 เอกสารสรรงบประมาณ

แผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ

ประจําปงบประมาณ 2563 

2.1.3.2 เอกสารจัดสรรงบประมาณ

รายได มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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การตีพิมพในวารสารระดับ 

ชาติหรือนานาชาต ิ

โครงการวิจัยและงานสรางสรรค 

ต า มยุ ท ธศ าสต ร ก า ร วิ จั ย ช า ติ 

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและ

ยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา ซึ่งแบงเปน4 กลุม คือการ

พัฒนาทองถ่ินการผลิตและพัฒนา

ครู ดานการพัฒนางานประจําสู

งานวิจัย (R2R) และงานวิจัย

นักศึกษารวมกับอาจารยทั้ งจาก

งบประมาณรายไดและงบประมาณ

แผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 

ในการพิจารณาทุนอุดหนุน

การวิจัย มีคําสั่งมหาวิทยาลัยแตงตั้ง

ผู รับผิดชอบและดําเนินงานตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 

2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุนการ

วิจัย (ฉบับที่  2) พ.ศ.2562 เชน 

การพิจารณาใหทุนอุดหนุน การ

ประเมินผลงานวิจัย การพิจารณา

บทความ มีการสงเสริมการสนับสนุน

การเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคในระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุน

การวิจัย พ.ศ. 2560 และระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวย

ทุนอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่  2) 

พ.ศ.2562 รวมทั้งไดจัดทําประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เร่ือง 

แนวทางและหลักเกณฑการใหทุน

สนับสนุนการสงเสริมการเผยแพร

ประจําปงบประมาณ 2563 

2.1.3.3 ระเบียบมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุน

การวิจัย พ.ศ. 2560 

2.1.3.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุนการ

วิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

2.1.3.5 ประกาศมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง การรับขอเสนอ

โครงการวิจัยที่ เสนอขอรับทุน 

อุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ

รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 : การพัฒนาทองถ่ิน 

2.1.3.6 ประกาศมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง การรับขอเสนอ

โครงการวิจัยที่ เสนอขอรับทุน 

อุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ

รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 : การผลิตและพัฒนาครู 

2.1.3.7 ประกาศมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุ รี  เร่ือง การรับขอเสนอ

โครงการวิจัยที่ เสนอขอรับทุน 

อุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณ

รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 : ดานการพัฒนางานประจํา

สูงานวิจัย (R2R) 

2.1.3.8 ประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุ รี เ ร่ือง หลักเกณฑ 

การใหทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

งบประมาณราย ได  ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ.2563 : งานวิจัย

นักศึกษารวมกับอาจารย 

2.1.3.9 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
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งานวิจัย และแบบเสนอขอรับทุน

สนับสนุนการสงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เพื่อใชเปนกลไกและตรวจสอบขอมูล

เบื้องตนของบุคลากรที่นําผลการวิจัย

ไปเผยแพรตีพิมพในวารสารและ

การประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติที่เปนที่ยอมรับ เพื่อ

นําเสนอตอผูบริหารของมหาลัยเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ  ซึ่ งนักวิจัยและ

บุคลากรที่เสนอขอรับทุนจะไดรับ

การสนับสนุนทุนตามประกาศที่

กําหนด  

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัย 

2.1.3.10 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลงานวิจัย 

2.1.3.11 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาบทความ 

2.1.3.12 ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุน

การวิจัย พ.ศ. 2560 

2.1.3.13 ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุน

การวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 

2.1.3.14 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง แนวทางและ

หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการ

สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยใน

ประเทศและตางประเทศ 

2.1.3.15 แบบเสนอขอรับทุน

สนับสนุนการสงเสริมการเผยแพร

ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

 4 มี ก า ร พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ

นักวิจัย มีการสรางขวัญและ

กําลังใจตลอดจน ยกยอง

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ

งานสรางสรรคดีเดน 

มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย ในดานตางๆ ไดแก 

1) การอบรมจริยธรรมการ

วิจั ย ในมนุษย  ด านสั งคม และ

พฤติกรรมศาสตร รุนที่ 2/2563 

2) ประชุมอภิปราย “การทํา

วิจัยใหมีคุณภาพถูกตองตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย” คร้ังที่ 2 

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน (กทม.)  

4 )  ประชุ ม เชิ งป ฏิบัติ กา ร    

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชน

(สมุทรปราการ) 

2.1.4.1 โครงการการอบรมจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย ดานสังคมและ

พฤติกรรมศาสตร รุนที่ 2/2563 

(19/06/2563) 

2.1.4.2 โครงการประชุมอภิปราย 

“การทําวิจัยใหมีคุณภาพถูกตอง

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” 

คร้ังที่ 2 (13/07/2563) 

2.1.4..3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ 

การ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ชุมชน (1-2/07/2563) 

2.1.4.4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัต ิ

การ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
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5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เ ร่ืองลิขสิทธิ์ และจริยธรรมทาง

วิชาการเพื่อคุณภาพงานวิชาการ 

มรธ. 

6) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดการความรูดานการวิจัย: 

การพัฒนางานวิจัยใหมีคุณภาพ” 

ประจําป 2564 คร้ังที่ 1 

7) ประชุมอภิปราย “การทํา

วิจัยใหมีคุณภาพถูกตองตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย” คร้ังที่ 1 

8) การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ประเภทการพัฒนางาน ประจําสู

งานวิจัย (R2R) 

9) การสรางขวัญและกําลังใจ 

สถาบันวิจัยฯ มีการจัดโครงการเชิด

ชูเกียรตินักวิจัย เนื่องในวันโอกาส

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 

72 ป โดยสถาบันวิจัยฯ ไดดําเนิน 

การจัดทําหลักเกณฑในการคัดเลือก

นักวิจัยดีเดน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุ รี  และแบบฟอรมนําสงชื่ อ

นักวิจัยเพื่อรับโล “นักวิจัยดีเดน” 

ประจําป พ.ศ. 2563 จากคณะและ

หนวยงานเทียบเทา  

นอกจากนี้ มีการมอบโลเชิดชู

เกียรติใหกับนักวิจัยที่มีผลงานเปนที่

ยอมรับจากหนวยงานภายนอก โดย

ไดสงแบบฟอรมประวัติและผลงาน

โดยสังเขปของนักวิจัยที่มีผลงาน

เปนที่ยอมรับ เพื่อรวบรวมประวัติ

ของนักวิจัยที่ไดนําผลการวิจัยไป

ตีพิมพเผยแพรหรือนําเสนอในเวที

ชุมชน (15-16/07/2563) 

2.1.4.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 

การ เร่ืองลิขสิทธิ์และจริยธรรม

ทางวิช าการ เพื่ อ คุณภาพงาน

วิชาการ มรธ. (22/12/63) 

2.1.4.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 

การ “การจัดการความรูดานการ

วิจัย: การพัฒนางานวิจัยใหมี

คุณภาพ” ประจําป 2564 คร้ังที่ 1 

(22-25/03/2564) 

2.1.4.7 โครงการประชุมอภิปราย 

“การทําวิจัยใหมีคุณภาพถูกตอง

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย” 

คร้ังที่ 1 (23/03/2564) 

2.1.4.8  โครงการก า ร พั ฒ น า

ศักยภาพนักวิ จั ยประ เภทการ

พัฒนางาน ประจํ าสู ง านวิ จั ย 

(R2R) (2/04/2564) 

2.1.4.9 โครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย 

(8/7/2563) 

1.1.4.10 เลมเชิดชูเกียรติ วันคลายวัน

สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ครบรอบ 72 ป 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ โดยจัดทําเปนเอกสาร

เชิดชูเกียรตินักวิจัย เพื่อประชาสัมพันธ

ใหบุคคลภายนอกที่สนใจรับทราบ

ผานเว็บไซตของสถาบันวิจัยฯ  

นอกจากนี้ เพื่อเปนการสราง

ขวัญกําลังใจให กับนักวิจัย โดย

สนับสนุนทุนการเผยแพรผลงาน 

วิจัยและงบประมาณใหกับนักวิจัยที่

เสนอขอเพื่อไปนําผลการวิจัยไป

ตีพิมพในวารสารที่มีการรับรองใน

ฐานขอมูล TCI หรือการนําเสนอ

ผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติโดยจัดทํา

เปนประกาศของมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง หลักเกณฑการ

ใหทุนสนับสนุนการส งเสริมการ

เผยแพรผลงานวิจัยในประเทศและ

ตางประเทศ 

 5 มีการดําเนินงานกับเครือขาย

ความรวมมือดานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคหรือนวัตกรรม

ระหวางสถาบันอุดมศึกษา 

องคกรภาครัฐหรือเอกชน 

ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 

มีการดําเนินงานวิจัยรวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสนิทร 

โดยศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค 

บนฐานอัตลักษณชุมชนโบสถศาล

เจา มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ํา (ปที2่)  

     การดํา เนินการวิ จัยร วมกับ

เครือขายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง

ตอนลาง โครงการวิจัยภายใตชุด 

“การพัฒนาระบบและกลไกในการ

จัดการและการใชประโยชนจาก

ขยะของชุมชนอยางยั่งยืนในพื้นที่

ภาคกลางตอนลาง ”  

2.1.5.1 โครงการวิจัยการพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค 

บนฐานอัตลักษณชุมชน โบสถ 

ศาลเจา มัสยิด วิถีชีวิตริมสายน้ํา 

2.1.5.2 คําสั่งที่ประชุมอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง 

2.1.5.3 ภาพการประชุมผานระบบ

ออนไลน โครงการวิจัยภายใตชุด 

“การพัฒนาระบบและกลไกในการ

จัดการและการใชประโยชนจาก

ขยะของชุมชนอยางยั่งยืนในพื้นที่

ภาคกลางตอนลาง 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 6 มีระบบและกลไกการนํา

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค

หรือนวัตกรรมไปใชประโยชน

ในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน

และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด 

มีการแตงตั้งคณะดําเนินงาน

เพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

เพื่อพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  

มีการดําเนินการการนําผลงานวิจัย

หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม

ไปใชประโยชน โดยระบุไวในสัญญา

รับทุนอุดหนุนการวิจัย มีแบบรายงาน

การเผยแพรผลงาน วิจัยหรือการ

ถายทอดเทคโนโลยีหรือการนําไปใช

ประโยชน และมีหนังสือรับรองการ

นําผลการวิจัยไปใชประโยชนจาก

ชุมชนหรือหนวยงาน 

2.1.6.1 คําสั่งคณะทํางานการนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชน 

2.1.6.2 สัญญารับทุนอุดหนุนการ

วิจัย 

2.1.6.3 แบบรายงานการเผยแพร

ผลงานวิจยัหรือการถายทอดเทคโนโลยี

หรือการนําไปใชประโยชน 

2.1.6.4  หนังสือรับรองการนํา

ผลการวิจัยไปใชประโยชนจาก

ชุมชนหรือหนวยงาน 

2.1.6.5 ภาพกิจกรรมการถายทอด

เทคโนโลยีการนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชน 

 7 มีระบบและกลไกการคุมครอง

สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด 

มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

คุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงาน

สรางสรรค โดยความรวมมือระหวาง

สถาบันวิจัยฯและกลุมงานกฎหมาย

และวินัย เปนคณะกรรมการรวมกัน 

มีหนาที่ในการใหความรูเ ก่ียวกับ

การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยและ

งานสรางสรรคสงเสริมใหบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย คุมครองสิทธิ์

งานวิจัยและงานสรางสรรค และ

กําหนดแนวทางการขอจดลิขสิทธิ์และ

สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร เพื่ออํานวย

ความสะดวกบุคลากรในการยื่นจด

ลิขสิทธิ์อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร เพื่อ

คุ มครองสิทธิ์ งานวิ จั ยและงาน

สรางสรรค เชนเตรียมแบบฟอรมเพื่อ

ยื่นจด ใหคําแนะนําเก่ียวกับการยื่นจด 

ซึ่งสามารถศึกษาและดาวนโหลด

แบบฟอรมที่เก่ียวของไดทางเว็บไซต

สถาบันวิจัยฯในปนี้ ไดดําเนินการยื่น

2.1.7.1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ที่ 1611/2559 เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการคุมครองสิทธิ์ของ

งานวิจัยและงานสรางสรรค 

2.1.7.2 แนวทางการขอจดลิขสิทธิ์

และสิทธิบัตร 

2.1.7.3 

http://research.dru.ac.th/ 

Rdi/docsub.php?typeno=30 

(เว็บไซตสําหรับโหลดแบบฟอรม) 

2.1.7.4 ใบจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์

งานวิจัยของอาจารยบุญชู  สงวน

ความด ี

2 .1 .7 .5 เอกสารยืนยันการส ง

ขอมูลลิขสิทธงานวิจัยของผศ.    

ธัชกร ภัทรพันป (อยูระหวางการ

ตรวจสอบ) 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

จดแจงลิขสิทธิ์งานวิจัย และกํากับ

ติดตามงานวิจัย ที่อยูระหวางการ

ยื่นขอจดคุมครองทรัพยสินทาง

ปญญา 

   สนับสนุนใหบุคลากรเขารวม

สัมมนาอบรมเก่ียวกับการจัดการ

ทรัพยสินทางปญญาตาง ๆ  ที่เก่ียวของ

และเปนประโยชนตอการดําเนินการ

บริการใหกับบุคลากร คณาจารย 

นักวิจัยของมหาวิทยาลัย เชน การ

สัมมนา เร่ือง ระเบียบกรมทรัพยสิน

ทางปญญาวาดวยการรับแจงขอมูล

ลิขสิทธิ์และการใหบริการขอมูล

ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม) ณ 

กรมทรัพยสินทางปญญา  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินงานครบทุกขอ 5.00  - 

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในมหาวิทยาลัย คือ เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงตองจัดสรรเงินจากภายในมหาวิทยาลัยและท่ี

ไดรับจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม

สภาพแวดลอมและจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมหาวิทยาลัยไดรับจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

ยังเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยท่ีอยูในกลุมท่ี

เนนการวิจัย 
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เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

จําแนกเกณฑออกเปน 2 กลุมสาขาวิชา 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน 

 

สูตรคํานวณ 

 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ตอจํานวนนักวิจัย  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอก 

จํานวนนักวิจัยภายในมหาวิทยาลยัท้ังหมด 

 

 2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรค 

X 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรค ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัย 

 คะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัย = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะและมหาวิทยาลัย 
 

หมายเหตุ 

 1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษาตอ 

 2. ใหนับจํานวนเงินท่ีมีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษา หรือปงบประมาณ หรือปปฏิทินน้ัน ๆ ไมใช

จํานวนเงินท่ีเบิกจายจริง 

 3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐานจากการ

ตกลงรวมกันของมหาวิทยาลัยท่ีรวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานท่ีปรากฏ กรณีท่ีไมมีหลักฐาน ใหแบงเงินตาม

สัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคน 

 4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยและมหาวิทยาลัยท่ีไดลงนามในสัญญา

รับทุนโดยนักวิจัย แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยท่ีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 
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ผลการดําเนินงาน 

ท่ี รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1 ผศ.ดร.ศรสีวคนธ แดงสอาด วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

แอฟพลิเคช่ันเกมภาษาไทย-ภาษามือ

ไทย สําหรับเด็กหูหนวก 

- 1,637,000 

2 ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแกว วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

นวัตกรรมการอบแหงปลาสลิด จาก

พลังงานความรอนรวมสําหรับการ

แปรรูปอาหารในอุตสาหกรรมเกษตร 

เพ่ือเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนพ้ืนท่ี

จังหวัดสมุทรปราการ 

90,000 - 

3 อาจารยชาญฉจติ วรรณนุรักษ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 

Solar Collector เพ่ือเพ่ิมมูลคาเศรษฐกิจ

ในชุมชน 

50,000 - 

4 อาจารยอมรรัตน ชัยกฤษฎาการ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

การศึกษาขอมูลเครือขายระดับตําบล

ดานสิ่งแวดลอมและแนวทางการจัด 

การสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษาอําเภอ

บางพลี สมุทรปราการ 

50,000 - 

5 อาจารยวาท่ีรอยตรี ธีรวุฒิ แสวงบุญ วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

การพัฒนาหุนยนตเคลื่อนท่ีอัจฉริยะ

เพ่ือฆาเช้ือโรคดวยแสงยูวีตามเสนทาง

อัตโนมัติ กรณีโรคอุบัติใหมเช้ือไวรัส 

โควิด - 19  

100,000 - 

6 ผศ.กิติยา โตะทอง วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ปญหาผลกระทบและการปรับตัว 

ของชาวชุมชนมัสยิดบานสมเด็จตอ

สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

60,000 - 

7 อาจารยประยุทธ นิสภกุล วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ศูนยการเรียนรูและถายทอดนวัตกรรม 

การอบลูกจากและปลาสลดิ เพ่ือเสรมิ 

สรางเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรปราการ 

100,000 - 

รวม 450,000 1,637,000 

รวมท้ังหมดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,087,000 บาท 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ท่ี รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

คณะครุศาสตร 

8 อาจารยปญจลักษณ ถวาย ครุศาสตร การพัฒนาชุดฝกอบรมทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือสงเสริม

การตลาด สําหรับวิสาหกิจชุมชนฝง

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

100,000 - 

9 ผศ.วรรณนภา โพธ์ิผลิ ครุศาสตร ระบบสารสนเทศเพ่ือส งเสริมภาพ 

ลักษณของผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน

โดยชุมชนมีสวนรวม 

80,000 - 

10 อาจารย ดร.นิภาภรณ คําเจริญ ครุศาสตร การพัฒนาระบบฐานขอมูลความรูดาน

อาหารสุขภาพทองถ่ิน สําหรับผูสูงอายุ

ในจังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

11 อาจารย ดร.จีรภัทร อาดนารี ครุศาสตร การจัดการความรูและการถอดบทเรียน

ภูมิปญญาทองถ่ินบูรณาการสูหลักสูตร

สถานศึกษาในอําเภอเมืองสมทุรปราการ 

70,000 - 

12 รศ.ดร.นงเยาว อุทุมพร ครุศาสตร การบริหารจัดการภูมิปญญาทองถ่ินใน

ชุมชนบางไสไก เขตธนบุรีกรุงเทพ- 

มหานคร เพ่ือนํามาใชในการจัดการ

เรียนรูในสถานศึกษา 

50,000 - 

13 อาจารยสมชาย ศรีรักษ ครุศาสตร การศึกษาพัฒนาการและการผลิตซ้ํา

ของ “ความเกลียดชัง” ในสังคมไทย 

55,000 - 

14 อาจารยธีรนันท ธีระธนากร ครุศาสตร สถานภาพและบทบาททางการเมือง

ของผูหญิงชนช้ันสูงในราชสํานักสมัย

ธนบุรี 

55,000 - 

15 อาจารยวารุณี นาวัลย ครุศาสตร ผลการจัดประสบการณการเรียนรูใช

ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) ท่ี

สงเสริมทักษะดานสังคมเด็กปฐมวัย 

59,900 - 

16 อาจารยปองรัก รังษีวงศ ครุศาสตร ผลของการใชกิจกรรมกลางแจงแบบ

รักษาระยะหางทางกายภาพ เสริม

ทักษะทางสังคมท่ีมีผลตอภาวะทาง

โภชนาการเกินในเด็กปฐมวัย 

59,500 - 

17 อาจารยภัทรพล พรหมมัญ ครุศาสตร การพัฒนาทักษะการเขียนโปรกแกรม

เพ่ือสงเสริมปญญาประดิษฐเปนฐาน

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี 

60,000 - 
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ท่ี รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

18 ผศ.วาสิณิ จิรสิริ ครุศาสตร โปรแกรมการเสริมสรางจิตวิญญาณ

ความเปนครูดวยจิตวิทยาเชิงบวกสําหรับ

นักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุร ี

60,000 - 

19 อาจารยขนิษฐา แนนอุดร ครุศาสตร การพัฒนาความสามารถในการแกปญหา

ทางคณิตศาสตร เรื่อง การประยุกต

อนุพันธ โดยการใชรูปแบบ SSCS และ

การใชกระบวนการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร ของนักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

60,000 - 

20 อาจารยโชติรส สุทธิประเสริฐ ครุศาสตร การใชกิจกรรม EF (Executive Functions)  

เพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัย 

ในสถานการณแบบ New Nomal : กรณี

โรคอุบัติใหมเช้ือไวรัสโควิด – 19 

59,500 - 

21 อาจารยปณฑมาศ ผดุงชอบ  ครุศาสตร การประเมินโครงการ GEF UNIDO 

CleantechProgramme for SMEs 

in Thailand (นวัตกรรมเทคโนโลยี

สะอาด โอกาสใหมของธุรกิจ SMEs) 

- 280,000 

รวม 848,900 280,000 

รวมท้ังหมดของคณะครุศาสตร 1,128,900 บาท 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

22 อาจารยณัฐกาญ ธีรบวรกุล มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑและ

การออกแบบตราสัญลักษณผลิตภัณฑ

จําปาดะ กลุมวิสาหกิจชุมชนอําเภอ

ควนโดน จังหวัดสตูล 

- 388,850 

23 รศ.ดร.ธญวรรณ กาคํา มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การพัฒนาแบบฝกภาษาอังกฤษ

สําหรับผูประกอบการผลิตภัณฑ

ทองถ่ิน: ประเภทของใช ของตกแตง

และของท่ีระลึก 

100,000 - 

24 อาจารย ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร 

 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ

ทองเท่ียววิถีชุมชนเขมแข็งในอําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

25 ผศ.ดร.รสริน ดิษฐบรรจง มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การวิเคราะหเน้ือหาสารและกลวิธี 

การใชภาษาเพ่ือการประชาสัมพันธ

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในสื่อ

80,000 - 

 



ห น า  | 96 

 

ท่ี รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

ออนไลน  

26 ผศ.ดร.จันทนา อินทฉิม มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การจัดการความรูการแปรรูปผักตบชวา

เปนปุยดินดําของวิสาหกิจชุมชน 

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 

100,000 - 

27 ผศ.ดร.ไชยสิทธ์ิ ชาญอาวุธ มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

แนวทางการสรางชองยูทูปคอนเทนต

ดานความรูสําหรับการสรางอาชีพ 

ยูทูปเบอรในสภาวะปกติใหม  

90,000 - 

28 อาจารย ดร.วิชุดา พรายยงค 

 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

คําศัพทท่ีมีความหมายเก่ียวกับชางใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ.2554 และสารานุกรมไทย:ความ 

สัมพันธทางภาษาและวัฒนธรรมไทย 

80,000 - 

29 อาจารย ดร.ชนิดา จันทรงาม มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การสรางสรรคนาฏศิลปเพ่ือสงเสริม 

อัตลักษณ ชุมชนบางพลี  จั งห วัด

สมุทรปราการ  

100,000 - 

30 อาจารย ดร.ชัยมงคล สุพรมอินทร มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

นโยบายสาธารณะเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผูสูงอายุขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

31 อาจารยศริิกุล บัวแกว มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู

ของชุมชนตามแนวคิดจิตตปญญา 

เพ่ือเสริมสรางสุขภาวะของผูสูงอายุ 

กรณีศึกษาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ ตําบล

บางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ  

80,000 -- 

32 อาจารยองอาจ มากสิน มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การศึ กษาและพัฒนาผลิตภัณฑ   

ทางศิลปะจากวัสดุเหลือใชท่ีไดจาก

กระบวนการแปรรูป ปลานิล จังหวัด

สมุทรปราการ  

100,000 - 

33 อาจารยปณณธร สมสรวย มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

เสนทางจักรยานเพ่ือการทองเท่ียว

ทางวัฒนธรรมยานบางกอกใหญ 

“คลองบางหลวง” 

80,000 - 

34 อาจารยชาครติ เกตุเรืองโรจน มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การศึกษาและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ

สินคาเกษตรแปลงใหญ (มะมวงนํ้า 

ดอกไม) จังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

35 อาจารยสุรียพร สลับส ี มนุษยศาสตรและ การพัฒนาคูมือสงเสริมคุณภาพชีวิต 85,000 - 
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ท่ี รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

สังคมศาสตร ผูสูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยใชชุมชนเปนฐาน 

36 อาจารยอรนุช สมคะเน 

 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การศึกษาและพัฒนา อัตลั กษณ

ผลิตภัณฑไขเปด สายพันธุปากนํ้า 

จังหวัดสมุทรปราการ  

100,000 - 

37 อาจารยพงศพินิจ พินิจดํา  มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ

สินคาเกษตรแบบแปลงใหญ (มะมวง

นํ้าดอกไม) จังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

37 อาจารยวรางคณา กรเลิศวานิช  มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การศึกษาและออกแบบตราสัญลักษณ

และกราฟกบรรจภุัณฑ สําหรับสินคา

แปรรูปปลานิล จังหวังสมุทรปราการ  

80,000 - 

38 อาจารยพงษพัต วัฒนพงศศิริ มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

การสอน E-Learning สําหรับนักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี  

60,000 - 

รวม 1,455,000 388,850 

รวมท้ังหมดของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,843,850 บาท 

คณะวิทยาการจัดการ 

39 อาจารยบุญชู สงวนความด ี

 

 

วิทยาการจัดการ กระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ

ชุมชนเพ่ือนําไปสูการถายทอดอยาง

ยั่งยืน ในอําเภอบางพลี  

จังหวัดสมุทรปราการ 

- 500,000 

40 อาจารยเบญรสิา ตันเจริญ วิทยาการจัดการ การเลือกผลิตภัณฑชุมชนท่ีโดดเดน

เพ่ือพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิง

คุณคาในอําเภอบางพลีจังหวัด 

สมุทรปราการ 

- 450,000 

41 ผศ.ธัชกร ภัทรพันป วิทยาการจัดการ การพัฒนากลุมอาชีพชุมชนตนแบบ

ในการเปนแหลงทองเท่ียวชุมชนใน

ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 

- 820,000 

42 อาจารยวรพงศ โพลงอยู วิทยาการจัดการ การสํารวจเสนทางทองเ ท่ียวเพ่ือ

ออกแบบจุดข้ึนลงของผูโดยสารการ

ขนสงทางบกและทางนํ้าในอําเภอ 

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 1,590,000 
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ท่ี รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

43 อาจารยพิสิษฐ ศรีอพิชัย วิทยาการจัดการ แนวทางการลดตนทุนโลจิสติกสใน

การผลิตสินคา เพ่ือเพ่ิมรายไดของ

กลุมอาชีพชุมชนในอําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

- 450,000 

44 อาจารยพัทธนันท มั่งมีไพศาลกุล วิทยาการจัดการ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัด 

การวิสาหกิจชุมชนในอําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

- 400,000 

45 อาจารยสิรปกรณ ใจแกว วิทยาการจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ ชุมชนเ พ่ือ

นําไปสูสิ่ งบ ง ช้ีทางภูมิศาสตร (GI: 

Geographical Indication) ใน 

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 450,000 

46 ผศ.ดร.ณฐวัฒน คณารักสมบัติ วิทยาการจัดการ การสื่อสารการตลาดในยุค 4.0 เพ่ือ

สรางรายไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 

กรณีศึกษากลุมอาชีพชุมชนตนแบบ

ตําบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ 

- 620,000 

47 อาจารยจริยา ตันติวราชัย วิทยาการจัดการ แนวทางการสรางเยาวชนสูการเปน

มัคคุเทศกนอยเพ่ือรองรับการทองเท่ียว

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 600,000 

48 อาจารยอนุชิต จันทรโรทัย วิทยาการจัดการ แนวทางการจัดสรางท่ีพักแบบโฮมสเตย 

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 650,000 

49 ผศ.นุชรา แสวงสุข วิทยาการจัดการ แนวทางการพัฒนาเสนทางการทองเท่ียว

ยานริมนํ้าฝงธนบุรี สําหรับผูพิการ

ทางการเคลื่อนไหว 

- 601,700 

50 อาจารยประพัฒน เขียวประภัสสร วิทยาการจัดการ นักทองเท่ียวผูพิการทางการเคลื่อนไหว

ในยานริมนํ้าฝงธนบุรี 

- 393,500 

51 อาจารยปฐมพงษ บําเริบ วิทยาการจัดการ ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาด

บริการท่ีมีผลตอการเลือกเสนทาง

การทองเท่ียวยานริมนํ้าฝงธนบุรี ของ

กลุมนักทองเท่ียวผู พิการทางการ

เคลื่อนไหว 

- 175,000 

52 อาจารยวสรุัตน ดวงสุวรรณ วิทยาการจัดการ การพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวใน

เขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

- 500,000 

53 อาจารยบัณฑิตา สุขเจริญ วิทยาการจัดการ การจัดการระบบฐานขอมูลตําบลท่ีมี

ตอการสรางแนว ทางการเตรียมความ

พรอมดานการจัดการระบบโลจิสติกส 

- 50,000 
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ท่ี รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

กรณีศึกษา : อําเภอบางพลี 

54 อาจารยประทับใจ อภิสิทธ์ิสุขสันติ วิทยาการจัดการ การพัฒนาตนแบบตลาดดิจิทัลสําหรับ

สินคาเกษตรแบบแปลงใหญกรณีศึกษา

มะมวงนํ้าดอกไมจังหวัดสมุทรปราการ 

80,000 - 

55 ผศ.ดร.พัชราภา เอ้ืออมรวนิช วิทยาการจัดการ การรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนของ

วัยรุนไทยในกรุงเทพมหานคร 

100,000 - 

56 อาจารยกรวิทย ตายกระทึก วิทยาการจัดการ การสรางคุณคาตราสินคาผลิตภัณฑ

ชุมชนทองถ่ินประเภทอาหารแหง ใน

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

80,000 - 

57 ผศ.กมลศักดิ์ วงศศรีแกว วิทยาการจัดการ การประเมินความตองการจําเปน  

ในการพัฒนาการจัดการ เรียนรู   

เ พ่ือพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ    

ในศตวรรษท่ี 21 ให กับนักศึกษา

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

60,000 - 

58 ผศ.ดร.จิระพงค เรืองกุน วิทยาการจัดการ ตัวแบบความสําเร็จของการประกอบ 

การวิสาหกิจชุมชน: การศึกษาเพ่ือ

สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนยาน

วังเดิมบนพ้ืนฐานความปกติใหม

ภายใตสถานการณการแพรระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

100,000 - 

59 อาจารยนิชาภา พิมพสุต วิทยาการจัดการ กลยุทธการตลาดผลิตภัณฑชุมชน

ประเภทอาหารแหงสําหรับผูบริโภค

ในยุค New Normal 

80,000 - 

60 อาจารยอุษา จูฑะสุวรรณศิริ วิทยาการจัดการ ระดับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใน

เขตธนบุรี 

50,000 - 

61 อาจารยสุรศักดิ์ ชัยชิตาทร วิทยาการจัดการ การจัดการระบบฐานขอมูลตําบลท่ีมี

ตอการสรางแนว ทางการเตรียมความ

พรอมดานการบัญชีครัวเรือนกรณ ี

ศึกษา: อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ 

50,000 - 

รวม 600,000 8,250,200 

รวมรวมท้ังหมดของคณะวิทยาการจัดการ 8,850,200 บาท 
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ท่ี รายชื่อผูทําวิจัย คณะ ชื่องานวิจัย 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย 

ทุนภายใน ทุนภายนอก 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

62 นายธุวพล  คงนอย สถาบันวิจัย 

และพัฒนา 

การวิจัยการพัฒนาระบบขอมูลระดับ

ตําบล อําเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ 

- 868,500 

รวม - 868,500 

รวมท้ังหมดของสถาบันวิจัยและพัฒนา 868,500 

ยอดรวมของกลุมกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,903,000 9,787,550 

ยอดรวมท้ังหมดของกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12,691,450 

 

คณะครุศาสตร 

848,900 + 280,000  =  1,128,900  = 20,340.54 

55.5                   55.5 
 

20,340.54  X 5  = 4.07 

  25,000 
 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  1,455,000 + 388,850  = 1,843,850 = 26,917.52 

                                   68.5                     68.5 
 

26,917.52  x 5 = 5.38 

                       25,000 

คณะวิทยาการจัดการ 

  600,000 + 8,250,200  =  8,850,200   =  130,150 

             68                        68 

   130,150 X 5 = 26.03       

                                25,000         

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

450,000 + 1,637,000  = 2,087,000 = 40,921.57  

           51                     51 
 

40,921.57  X 5 =  3.41  

 60,000  
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 

  868,500 = 217,125 

       4  
 

217,125 X 5 =  43.425  

 25,000       

 

ผลรวมทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

4.07 + 5.00 + 5.00 + 3.41 + 5.00  = 4.50 

                      5 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.70 ผลรวมทุกคณะและหนวย

งานวิจัย เทากับ 22.48/5 = 

4.50 

4.50 -  

 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรค

ข้ึน เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา

สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง

วิชาการ อยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus ผลงาน

ไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานทางวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแลว ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตํารา หรือ หนังสือท่ีใชในการ

ขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
  

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 
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 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ข้ึนไป 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 
 

สูตรคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจยัภายในมหาวิทยาลัยท้ังหมด 

 

 2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

X 5 รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

สรุปคะแนนท่ีไดในระดับมหาวิทยาลัย 

 คะแนนท่ีไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยคะแนนท่ีไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ และมหาวิทยาลัย 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาต ิ

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ ที่ไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล 

TCI กลุมที่ 2 

- มีการจดแจงลิขสิทธิ์ 

0.80 - ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติที่

ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการแต

ไมไดนํามาขอรับการประเมนิตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

ไดแก 

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู 

ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ผลงานวิชาการรับใชสังคม 

กรณีศึกษา 

ตํารงหรือหนังสือหรืองานแปล 

ซอฟตแวร 

พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

หมายเหตุ 

 1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให  นําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full Paper) และเม่ือ

ไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสได 

 2. ผลงานทางวิชาการท้ังหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงต้ัง

บุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

 

 กําหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือผลงานสรางสรรคดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 ผลงานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

Online 

0.40 ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย 

0.60 ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.80 ผลงานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

 ผลงานสรางสรรคทุกช้ินตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยรวมพิจารณาดวย 

 

ผลการดําเนินงาน 

สรุปผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 

ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัย และบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 4 (คร.)+ 

5 (มส.)+

31(วท.)+ 

 2 (วจก) 

8.40  

1.ณัฐนันท มั่นคง. การศึกษาปญหาและแนวทางการจัดการศึกษา

ศนูยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลบางปลา อําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ.การประชุมวิชาการและเผยแพรผลงานวิจัย

คัดสรร สาขาวิชาศึกษาศาสตรระดับชาติครั้งท่ี 5 "นวัตกรรมการจัด

การศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนผานสูปกติวิถีใหม"วันท่ี 27 กุมภาพันธ 

2564(หนา 362-375). 

2.ภัทรพล พรหมมัญ. การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับครูท่ีปรึกษา 

กรณีศึกษา :  ศูนยฝกและอบรมเด็ กและ เยาวชนชายจั งห วัด

สมุทรปราการ.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 4 พระนครศรีอยุธยา: สถาบันวิจัยและ

พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันท่ี 15-16 

กรกฎาคม 2563(หนา 273-282). 

3.นิภาภรณ คําเจริญ. การวิเคราะหองคประกอบของภาวะผูนําท่ี

สัมพันธกับการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนตัวอยางเขต

ธนบุรี กรุงเทพมหานคร.การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งท่ี 4 พระนครศรีอยุธยา: 

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

วันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2563(หนา 935-950). 

4.สิทธินนท ไทยเขียว, นัชชา เซาะมัน, วรพรรณ บุญปก, สุกัญยา 

พานทอง, ณัฐธิดา เขียวบานยาง, ปณฑมาศ ผดุงชอบ, สุเทียม 

เครือวัลย และธิติพงศ วุฒิศาสตร. ประสิทธิภาพของนํ้ามันหอม

ระเหยจากขาในการยืดอายุการเก็บรักษาขนมปง การประชุมวิชาการ

0.20 4 (คร.) 0.80 2.2.3.1-2.2.3.4 

คร. 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6, วันท่ี 17-18 สิงหาคม 

2563(หนา 276-280) 

1.ปณณธร สมสรวย.การสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑของท่ีระลึกมา

แกะสลักของชุมชนแกะสลักไมบานหลุกอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง.

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2553 

“Thailand Research Expo Simposium 2020” (หนา 706-712) 

2.ปณณธร สมสรวย.การพัฒนาแหลงการเรียนรูในทองถ่ินตาม

เสนทางรถมาเพ่ือการทองเท่ียว “บานมาทานา” จังหวัดลําปาง.การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” วันท่ี 15-16 ธันวาคม 

2563มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา(หนา 

140-146) 

3.ณัฐกาญ ธีรบวรกุลและอามีนะฮเบ็ญสะอาด.การศึกษาแนว

ทางการออกแบบสื่อโมช่ันอินโฟกราฟก เพ่ือสงเสริมความสามารถใน

การ เรี ยนรู ร ะบบการออก เสี ย งสัท อักษร  สํ าหรับ นักศึ กษา

ระดับอุดมศึกษา.การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏ

วิจัย ครั้งท่ี 6วันท่ี 17-18 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม 

4.สุ รียพร สลับสีและพงษพัต วัฒนพงศศิริ.การมีสวนรวมของ

ประชาชนตอการจัดการขยะบริเวณชายหาดบางแสนของเทศบาล

เมื องแสนสุข  จั งห วัดชล บุรี . การประ ชุม วิชาการระดับชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งท่ี 5(The 5th KRU NATIONAL 

ACADEMIC CONFERENCE)  อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา 

(ตึกดินสอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันท่ี 25 กันยายน 2563 

(หนา 570-578) 

5.สุ รียพร สลับสีและพงษพัต วัฒนพงศศิริ.การมีสวนรวมของ

ประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอ

บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ.การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 3 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 

(หนา 69-73) 

0.20 5 (มส.) 1.00 2.2.3.5-2.2.3.9 

มส. 

1.ชานนท เรือนแกว และณภัทรกฤต จันทวงศ. ระบบบริหารจัดการ

ขอสอบ กรณีศึกษา Python. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี

ดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

กรุงเทพมหานคร(หนา 90-99). 

 

0.20 31 (วท.) 6.20 2.2.3.10-2.2.3.40 

วท. 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

2.สวิตต ปาตะ และณภัทรกฤต จันทวงศ.เกมฝกทักษะพยัญชนะ

ภาษาไทยบนมือถือ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

กรุงเทพมหานคร, หนา 251-258 

3.ณรงคชัย ซ้ือพัฒนารุงโรจน, ภาวิณี แกวเจริญ, เสาวนีย ปรัชญา

เกรียงไกร และสุปราณี หอมา.ระบบจัดการรานรับซื้อ-ขายผา

อเนกประสงค.การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร(หนา 

1186-1195) 

4.กฤษณะ มวงวิเชียร, ณัฐพล สุขประเสริฐ, เสาวนีย ปรัชญา

เกรียงไกร และสุปราณี หอมา. ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการอูซอมรถ. 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย 

ครั้งท่ี 9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 1196-

1205) 

5.พงศกร ทนงูเหลือม, ปนัดดา ทองอินทร, เสาวนีย ปรัชญาเกรียง

ไกร และสุปราณี หอมา.ระบบการจัดการหองเชาออนไลน. การ

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 

9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 1268-1276) 

6.ภัทรดร พันธุจํารูญ และณภัทรกฤต จันทวงศ. ระบบสั่งอาหารบน

สมารทโฟน. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร(หนา 

1416-1424) 

7.ศรีสุข เนื่องบุรี, ลักษณา รมยะสมิต และณภัทรกฤต จันทวงศ. 

แอปพลิเคชันเรียกใชบริการลางรถSN. การประชุมวิชาการระดับ

ปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (AUCC 2021). 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 1518-1527) 

8.สิทธิพงษ นักรอง, พันทิพย คูอมรพัฒนะ และณภัทรกฤต จัน

ทวงศ. แอพพลิเคช่ันเรียกใชบริการชางซอมแซมบาน. การประชุม

วิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 
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(AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 1545-1553) 

9.มนัญชัย สินสุวรรณ, พนมพร เกี่ยงหลา, เสาวนีย ปรัชญาเกรียง

ไกร และจุฑามาส ศิริอังกรูวาณิช.ระบบการจัดการจองนวดออนไลน. 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย 

ครั้งท่ี 9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 2112-

2121) 

10.เจษฎาพร บัวรอด, พงศธร บุญชู และณภัทรกฤต จันทวงศ.  

แอปพลิเคชัน HelpDesk. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

กรุงเทพมหานคร (หนา 2197-2204) 

11.ฉัตรติพร ยอดรัก และณภัทรกฤต จันทวงศ. เกมผจญภัยในการด

เทพนิยาย. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร 

(หนา 2685-2692) 

12.เดชชัย ธรรมขันคํา และณภัทรกฤต จันทวงศ. เกมชวยนองแมว

เก็บขนมกัน. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร(หนา 

2693-2699) 

13.สหัสชัย คงมั่น และณภัทรกฤต จันทวงศ. เกมหลบโควิด19. การ

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 

9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 2804-2811) 

14.คมกริช อุดชุมพิสัย และณภัทรกฤต จันทวงศ.  เกมคณิตคิดเร็ว

บนมือถือ. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร 

(หนา 2812-2820) 

15.ธีรพงษ บุบผาราม และณภัทรกฤต จันทวงศ.  เกมวัฒนธรรม

ไทย 4 ภาค. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอร

ภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร(หนา 

2821-2827) 

16.นริศรา ชัยคง และณภัทรกฤต จันทวงศ.  เกมกริฟฟนบิน. การ

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 

9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 2828-2834) 

17.จีรเมธ ตรีกิจจํารูญ และณภัทรกฤต จันทวงศ. เกมการแยกขยะ. 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย 

ครั้งท่ี 9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 2835-

2843) 

18.ปฏิพล ใจเย็น, พันทิพย คูอมรพัฒนะ และณภัทรกฤต จันทวงศ.  

The Egg Game แอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด. การ

ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 

9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร(หนา 2851-2858) 

19.กรกช บุตรโยจันโท และณภัทรกฤต จันทวงศ. เกมเก็บดวงดาว. 

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย 

ครั้งท่ี 9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 2866-

2872) 

20.ณฐกฤตย นาคทอง, สุปราณี หอมา และณภัทรกฤต จันทวงศ.  

เกมทายภาพธงประจําชาติทวีปเอเชียบนสมารทโฟน. การประชุม

วิชาการระดับปริญญาตรีดานคอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 

(AUCC 2021). วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร กรุงเทพมหานคร (หนา 2880-2887) 

21.วราเมธ ธนะชัยวิวัฒน, สุปราณี หอมา และณภัทรกฤต จัน

ทวงศ.เกมทายภาพกีฬา. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีดาน

คอมพิวเตอรภูมิภาคเอเชีย ครั้งท่ี 9 (AUCC 2021). วันท่ี 25 

กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

กรุงเทพมหานคร (หนา 2911-2918) 

22.ณัฐการณ ขวัญศรี และธิติมา เกตุแกว. การเปรียบเทียบระหวาง

สารสมกับปูนขาวในการกําจัดฟอสฟอรัสจากนํ้าเสียครัวเรือน. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร ครั้งท่ี 1. วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กําแพงเพชร, กําแพงเพชร (หนา 946-954) 

23.อัจฉรา ทองสี และวงจันทร นุนคง. วัสดุปลูกจากฟางขาวและ

แกลบ. การประชุมวิชาการระดับชาติสําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งท่ี 1. วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2564, มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร, กําแพงเพชร (หนา 955-963) 

24.รัตนนุช จัทร เพ็ญ และนพสร ทองสุทธิ์ .   การจัดการขยะ

อิ เ ล็ กท รอ นิ กส ค รั ว เ รื อน  ก ร ณี ศึ ก ษา ชุมชน วั ด บุป ผ า ร า ม 

กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการ ครั้งท่ี 4 มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา . วันท่ี 28 สิงหาคม 2563, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา, ชลบุรี (หนา 196-203) 

25.โสริญา เนตรประไพ และวงจันทร นุนคง. กระถางเพาะกลาจาก

เสนใยปาลม. การประชุมวิชาการระดับชาติดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งท่ี 3 “วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรมสรางสรรคหลังวิกฤติ COVID-19”. วันท่ี 31 สิงหาคม 

2563, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพมหานคร  

(หนา 199-204) 

26.วงจันทร นุนคง และณัฐฐาพร แซอุย. การศึกษาความเปนไปได

ของวัสดุปลูกจากชานออย ข้ีเลื่อย และเปลือกไข. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม: “ศาสตรพระราชา

และการวิจัยเพ่ือสรางดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology”. 

วันท่ี 9-10 กรกฎาคม 2563, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, นครปฐม

(หนา 115-121) 

27.ขายทอง ชุนหสุวรรณ, ศศิอาภา บุญคง, บุษกร สุทธิประภา 

และกนกวรรณ ทองเกียว.การประชุมวิชาการมหกรรมวิจัยแหงชาติ 

2563 (Thailand Research Expo: Symposium 2020). วันท่ี 2-6 

สิงหาคม 2563, สํานักงานการวิจัยแหงชาติ, กรุงเทพมหานคร (หนา 

697-705) 

28.คณุตม ดวงศรี, บุษกร สุทธิประภา และสัมฤทธิ์ พุทธิปญญา

ภรณ.  การพัฒนาผลิตภัณฑขนมทองมวนเสริมแปงมะพราวและใบ

ชะพลู. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 

59 (Proceedings of The 59thKU Annual Conference). วันท่ี 

10-12 มีนาคม 2564, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพมหานคร 

(หนา 907-914) 

29.ธวัชชัย สอนสนาม และอัญญารัตน ประสันใจ . การศึกษา

ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนดวยการระบายความ

 



ห น า  | 110 

 

ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

รอนแบบผสมผสาน. การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัยครั้งท่ี 

10. วันท่ี 25-28 มกราคม 2564, มหาวิทยาลัยพะเยา, พะเยา (หนา 

2646-2654) 

30.จุฑามาส ศิริอังกูรวาณิช, สุปราณี หอมา และเสาวนีย ปรัชญา

เกรียงไกร.  ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการขอมูลผลงานทาง

วิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี. การประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ ครั้งท่ี 6 (RUNIRAC 2020). วันท่ี 17-18 สิงหาคม 2563. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (หนา 246-255) 

31.ศรีสวคนธ แดงสะอาด.  ระบบการแปลอัจฉริยะภาษาไทย-ภาษา

มือไทย : สําหรับนักเรียนหูหนวก (ประโยคท่ีมีคําสรรพนาม).  การ

ประชุมวิชาการและวิจัยทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 6 

(RUNIRAC 2020). วันท่ี 17-18 สิงหาคม 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม (หนา 33-39) 

1.วสุธิดา นักเกษม.แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 

กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี  (ปุณนิกาเดคูพาจ) .หนังสือ

ประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings) กิจกรรม 

Thailand Research Expo : Symposium 2020. (มกราคม 2564). 

2.บัณฑิตา สุขเจริญ.การศึกษาความจําเปนและแนวทางในการใช

ภาษาอังกฤษท่ีถูกตองเ พ่ือการสื่อสารในสถานท่ีทองเ ท่ียวเชิง

วัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร.รายงานสืบเน่ืองการประชุม

วิชาการและนวัตกรรมสรางสรรคครั้งท่ี 7 (CRCI 2021  ) ภายใต

หัวขอสูการวิจัยรับใชสังคม สืบสานลานนา สรางมูลคาดวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม วันท่ี 12-14 พ.ค.2564 (หนา 276-291) 

0.20 2 (วจก.) 0.40 2.2.3.41-2.2.3.42 

วจก. 

- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 0.20 - - - 

- บทความวิจัย และบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

0.40 2 (คร.)+ 

1(มส.) 

1.20  

1.JanjiraPakthongphanang,SutisitSuttiprapha, 

BenyaphaKongpan, DaruneeYemram, SutiamKruawan, 

Thitipong  Wutisart, NatthidaKhiewbanyang and 

BpantamarsPhadungchob. Development of a Tool to 

Measure the Color Intensity Measurement using RGB-space 

mapping to Standard UV-Vis Spectrophotometry. 

Proceeding of The International Conference, The 6 

ThRajabhat University National and International 

0.40 2(คร.) 0.80  
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

Research and Academic Conference (17-18 August 

2020)(pp. 159-166). 

2.Chatree M., Sudarat K., Aphinya W., Sarocha P., 

Thitipong W., Sutium K., Nathida K., Bpantamars P. and 

Patsakorn D.. Study of the Wettability of waterproof 

Papers Made from Narrow-Leaved Cattail 

(Typhaangustifolia L.) Modified by Beeswax in Comparison 

to Palmitic Acid in Coating Solution. Proceeding of The 

International Conference, The 6Th Rajabhat University 

National and International Research and Academic 

Conference (17-18 August 2020)(pp. 125-129). 

1.ทองเจือ เขียดทองและชาคริต เกตเรืองโรจน.The Satisfaction 

Study of Digital Exhibition of Thonburi Art.การประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบานสมเด็จเจาพระยา  

The 2nd international and national conference 2020 

multidisciplinaryfor Innovation Development in 21st  

Century on Saturday 20 March 2021 

(หนา 27-39) 

0.40 1(มส.) 

 

0.40  

- มีการยื่นจดสิทธิบัตร 0.40 - - - 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

0.60 - - - 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

0.60 - - - 

- บทความวิจัยและบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60 5(คร.)+ 

14(มส.)+ 

3(วท.)+ 

9(วจก.) 

20.4  

1.ปทมา ย้ิมสกุล. (2563). การจัดการเรียนรูดานทักษะการฟงและ

การพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 สําหรับนักศึกษา

ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใชสังคม, 

6(1), 14-24. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

2.ปรีชา ธนะวิบูลย และ นงเยาว อุทุมพร. (2563). การบริหาร

0.60 5(คร.) 3.00  
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

จัดการแหลงเรียนรู ท่ี เปนภูมิปญญาทอง ถ่ินในชุมชนริมแม นํ้า

เจาพระยาสายเกาเพ่ือใชในการศึกษาอยางยั่งยืน.วารสารศึกษาศาสตร 

มสธ.13(1), 131-144. (มกราคม-มิถุนายน 2563)  

3.ญาณีรัตน หาญประเสริฐ. (2563). การพัฒนาการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนดวยโครงงานเปนฐานเพ่ือสงเสริมทักษะการผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกสดานการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร

ศึกษา.วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 14(2), 12-21. (กรกฎาคม-

ธันวาคม 2563) 

4.ขนิษฐา แนนอุดร. (2564). ขอสังเกตหน่ึงของสมการเชิงฟงกชันท่ี

เ ก่ียวกับการกรองดิจิ ทัล.วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 9(1), 89-101. (มกราคม-เมษายน

2564) 

5.วาสนา สังขพุม. (2563). แนวทางการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยใช

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรี, 14(2), 

145-167. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) 

1.พิมพงา เพ็งนาเรนทร.แนวทางการพัฒนาศักยภาพการ ทองเท่ียว

ของตลาดนํ้าภาคกลางเพ่ือเข าสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน .

วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ธนบุรี ปท่ี 4ฉบับท่ี 1มกราคม - เมษายน 2564 (หนา 85-99) 

2.จักรพันธ พรมฉลวย.การศึกษาสุขภาวะของผูสงูอายุในเขตเทศบาล

เมืองแพรกษาใหมจังหวัดสมุทรปราการ . วารสารวิชาการ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ปท่ี 4ฉบับ

ท่ี 1มกราคม - เมษายน 2564 (หนา 69-84) 

3.วาริด เจริญราษฎร.การแปรศัพทและเสียงในภาษา ไทยถ่ินยะลา

หมู บ านตังกาเด็ง : การแสดงนัยของการสัมผัสภาษาถ่ิน . 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ธนบุรี ปท่ี 4ฉบับท่ี 1มกราคม - เมษายน 2564 (หนา 35-50) 

4.ศิลปชัย ลีลิตธรรมและวงศกรเพ่ิมผล .การศึกษาป จจัยและ

แนวทางปองกันตามหลักเบญจศีลเพ่ือสงเสริมการไมกระทําความผิด

ซ้ําของผูตองขังในเรือนจําจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปท่ี 4ฉบับท่ี 

1มกราคม - เมษายน 2564 (หนา 52-68) 

5.จันทนาอินทฉิม.การจัดการชุมชนเขมแข็งตามแนวคิดปรัชญาของ

0.60 14(มส.) 8.40  
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาศูนยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงตําบลบางปลาอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ. วารสาร

นวัตกรรมการบริหารและการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรปท่ี 8 ฉบับท่ี 3 

กันยายน –ธันวาคม 2563 (หนา 116-127) 

6.ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ.อัตลักษณอันดามันเพ่ือโฆษณา การทองเท่ียว

เชิงกีฬาทางนํ้าสําหรับพ้ืนท่ีอันดามันนอกฤดูกาล. วารสารสถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา BSRU ปท่ี 5 

ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 (หนา 122-133) 

7.กฤติกา ชูผล. ขอบกพรองเชิงวัจนปฏิบัติศาสตรในการสื่อสาร

ร ะ ห ว า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ช า ว จี น ท่ี พู ด ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ฐ า น ะ

ภาษาตางประเทศ. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม - 

มิถุนายน 2564 (หนา 157-170) 

8.จันทนา อินทฉิม.การจัดการชุมชนเขมแข็ง ตามแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา ศูนยการเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.วารสาร

นวัตกรรมการบริหารและการจัดการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ป ท่ี 8 ฉบับท่ี 3 

กันยายน –ธันวาคม 2563 (หนา 116-127) 

9.พิมพงา เพ็งนาเรนทร.การมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของจังหวัดนครปฐม.

วารสารสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาปท่ี 19 

ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม 2563 

10.รุงรัตน ธนบดีธาดาและอรรถชัย วงศอุดมมงคล.การไกลเกลี่ยขอ

พิพาทชุมชน:ขอสังเกตบางประการตามพระ ราชบัญญัติการไกลเกลี่ย

ขอพิพาท พ.ศ. 2562.วารสารวิชาการมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปท่ี3ฉบับท่ี3กันยายน  - ธันวาคม 2563 

(หนาท่ี 95-110) 

11. ยุทธศักด์ิ ดีอราม และศิลปชัย ลีลิตธรรม.สิทธิการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดลอมกรณี ใชสิทธิฟองคดี. วารสารวิจัย

รับใชสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปท่ี 6 ฉบับท่ี 2  กรกฎาคม - 

ธันวาคม 2563 (หนาท่ี 149-161) 

12.ชนิดา จันทรงาม.เล็บ: บทบาทและความสําคัญตอการแสดง

นาฏศิลปไทย .วารสารวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ปท่ี 3 ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2563 

(หนา 111-123) 

13.จันทนาอินทฉิม.ทางออกของความตาง : การสรางความปรองดอง

สมานฉันท ในระบอบประชาธิปไตยไทย .วารสารสังคมศาสตร

บูรณกาาร  มหาวิทยาลัยมหิดล ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 

2563 (หนา 160-182) 

14.ชมพูนุทถาวรวงศ.บริบททางวัฒนธรรมในการแปลCultural 

Contexts for Translation.วารสารวิชาการ มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 ประจําเดือน

พฤษภาคม-สิงหาคม 2563 

(หนา 110-119) 

1.ณัฐคมณ ไพศาลวัสยศ. (2563). การพัฒนาระสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมยานฝงธนบุรี. 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 14(2), หนา 168-181. 

2.วรรณพร จิตรสังวรณ. (2563). การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนออนไลน เรื่อง หลัก

สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 14(2), หนา 128-140. 

3.ชลีกาญจน จันทจพรัสรัตน, ณภัทรกฤต จันทวงศ. (2020). การ

พัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพ่ือเชิดชู

เกียรติสมเด็จเจาพระยามหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค).วารสารมหา

จุฬาวิชาการ, 7(3), หนา 227-237. 

0.60 3 (วท.) 1.8  

1.จิระพงค เรืองกุน .(2563).นวัตกรรมบริการสําหรับผูสูงอายุ : 

กรณีศึกษาสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต กรุงเทพมหานคร. 

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 

7(2), หนา 163-179 

2.จิระพงค เรืองกุน.(2563). การพัฒนาผูนํากลุมทองเท่ียวเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเสนทางแมนํ้าเจาพระยาสายเกา.

วารสารวิชาการการทองเท่ียวไทยนานาชาติ, 16(2), หนา 43-70 

3.กรวิทย ตายกระทึก.(2563).การพัฒนาบรรจุภัณฑนํ้าสมสายชูหมัก

จากดอกกระเจี๊ยบแดง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีปท่ี 14 

ฉบับท่ี 2  

4.สุชีลา ศักด์ิเทวิน, วสุธิดา นักเกษม, นุชรา แสวงสุข และ

ประพัฒน เขียวประภัสสร.(2564).การศึกษาความตองการการรับ

0.60 9 (วจก.) 5.40  
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

บริการวิชาการและการนําไปใชประโยชนของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ  

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใชสังคมปท่ี 

7 ฉบับท่ี 1  

5.ลลิตา พวงมหา. (2563).ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอความภักดี

ในตราสินคารานหนังสือ. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร (สทมส.)ปท่ี 26 ฉบับท่ี 3  

6.ธัชกร ภัทรพันป.(2563).กระบวนการสงเสริมเอกลักษณอาชีพ

สําหรับกลุมผูสูงอายุ ในตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ. วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานีปท่ี 11 ฉบับท่ี 2  

7.อารยา เกียรติกอง.(2563).การสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินสูการ

พัฒนาธุรกิจชุมชน ลุมแม นํ้าทาจีน กลุมภาคกลางตอนลาง 1 

กรณีศึกษา ชุมชนบานบางแมหมาย. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช

สังคมปท่ี 6 ฉบับท่ี 1  

8. ณัฐวัฒน เฉลิมทรัพย ภัทรา สุขะสุคนธ และจิระพงศ เรืองกุน.

(2563).สวนประสมการตลาดธุรกิจท่ีพักอาศัยตามความตองการของ

ผูบริโภคในเขตบางขุนเทียน. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใชสังคมป

ท่ี 6 ฉบับท่ี 2  

9.ปดิวรัดา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา.(2563).การเรียนแบบ E-learning 

กับการใชเทคโนโลยีความเปนจริงเสริม (Augmented Reality) เปน

สื่อรูปแบบใหมดานการศึกษา. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ปท่ี 14 ฉบับท่ี 1  

- มีการจดแจงลิขสิทธ์ิ 0.60 3 (วจก.) 1.20  

1.บุญชู สงวนความดี.รูปแบบการถายทอดทักษะ องคความรู จาก

ประสบการณทํางานสําหรับเสริมสรางความภาคภูมิใจในตนเองของผู

เกษียณอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. วันท่ี 27 ตุลาคม 

2563 

2.ธัชกร ภัทรพันป.การพัฒนาธุรกิจรายจิ๋วและการเสริมสรางความ

ภาคภูมิใจในตนเองสําหรับกลุมผูเกษียณอายุภาคอุตสาหกรรมใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

3.ธัชกร ภัทรพันป .รูปแบบการประกอบธุรกิจรายจิ๋ ว (Micro 

Business) ของผูเกษียณอายุภาคอุตสาหกรรมในอําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ.วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

0.60 3 (วจก.) 1.20 1.หนังสือแสดงการ

แจงขอมูลลิขสิทธ์ิ 

อาจารยบุญชู สงวน

ความด ี387612 

2 .ห นั งสื อแสด ง

ก า ร แ จ ง ข อ มู ล

ลิขสิทธ์ิ ผศ.ธัชกร 

ภัทรพันป 393498 

3.ห นั ง สื อ แ ส ด ง

ก า ร แ จ ง ข อ มู ล

ลิขสิทธ์ิ ผศ.ธัชกร 

ภัทรพันป 393499 

 

https://e-journal.dru.ac.th/index.php?url=journal.php&jn_id=35
https://e-journal.dru.ac.th/index.php?url=journal.php&jn_id=35
https://e-journal.dru.ac.th/index.php?url=journal.php&jn_id=36


ห น า  | 116 

 

ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 0.80 - - - 

- บทความวิจัย และบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทาง

วิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมลูตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมลู TCI กลุมท่ี 1 

0.80 1(คร.)+ 

2(มส.)+ 

1(วท.)+ 

4(วจก.) 

6.40  

1.ภัทราภรณ ชอยหิรัญ. (2563). ทฤษฎีการรื้อสรางกับการอาน

ตคีวาม.วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 22(4), 329-340. 

(ตุลาคม-ธันวาคม 2563) 

0.80 1(คร.) 0.80  

1.รสริน ดิษฐบรรจง.การวิเคราะหกลวิธีการใชเพ่ือการประชาสัมพันธ

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในไลน Amazing Thailand. วารสาร

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ม.นครพนม ปท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือน

พฤษภาคม – สิงหาคม 2564(หนา 126-142) 

2.พิมพวิภา  บุรวัฒน.การประพันธบทสําหรับการแสดง นาฏศิลป

สรางสรรคประเภทรําเดี่ยวมาตรฐาน. วารสารศิลปกรรมศาสตร

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 

(หนา 202-216) 

0.80 2(มส.) 1.60  

1. Thanomsi t ,  C . ,  Nanthanawat ,  P . ,  Nanuam, 

N. ,  Wattanakorns i r i ,  A . ,  Prasatkaew, W. and 

Insuwan,  W.  ( 2021) .  Induct ion and One -Stop 

Pur i f i cat ion of  Acetylchol inesterase (AChE)  

f rom the Bra in  o f  Hybr id cat f i sh  af ter  Exposed 

to Glyphosate .  Naresuan Un iver i s ty Journal :  

Sc ience and Technology,  22 (9 ) ,  100 -110 

0.80 1(วท.) 0.80  

1.ภัทรา สุขะสุคนธ.(2563).รูปแบบการดํารงชีวิตของผูสูงอายุใน

อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ.วารสารปญญาภิวัฒน. ปท่ี 12 

ฉบับท่ี 3 

2.นุชรา แสวงสุข.(2564). การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

นันทนาการสําหรับการทองเ ท่ียวโดยชุมชนในพ้ืนท่ีเขตธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร. วารสารปญญาภิวัฒน ปท่ี 13 ฉบับท่ี 2 

3.ลลิตา พวงมหา. (2563).การใชกลยุทธการตลาดออนไลนเชิง

อิทธิพลเพ่ือสื่อสารแบรนดในยุคดิจิทัลอยางมีประสิทธิภาพ.วารสาร

นิเทศศาสตรปท่ี 38 ฉบับท่ี3  

4.พัชราภา เอ้ืออมรวนิช.(2562).สื่อสังคมออนไลน แหลงขาวยุค

ดิจิทัล.วารสารอิเล็กทรอนิกส การเรียนรูทางไกลเชิงนวัตกรรม ปท่ี 9 

ฉบับท่ี 2  

0.80 4(วจก.) 3.20  
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

- บทความวิจัย และบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพใน

วารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับ

นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 

1.00 3(คร.)+ 

6 (วท.)+ 

2(วจก.) 

 

11  

1.Wutisart, T. (2020). Development of waterproof papers 

from water hyacinth fibers modified by polylactide. 

Material Science Forum, 1015, 89-93. (January 2021) 

2.FA Majeed, Akbar A, Shafee M, Sadia H, Iqbal S, 

Phadungchob B, Khan GI, Khan SA.(2021). Detection of 

Mycotoxigenic Fungi and Mycotoxins in Poultry Feed of 

Balochistan Pakistan. Journal of the Hellenic Veterinary 

Medical Society72(1): 2741-2746. (January-March 2021) 

3.ปณฑมาศ ผดุงชอบ.(2020). Department of Industrial 

Promotion, Ministry of Industry, the Royal Thai 

Government The F inal  Payment Report  fo r  the 

GEF Un idoCleantechProgramme for SMEs in 

Thailand, Fiscal year 2019. Contract No. 3000070624. 

Bangkok, Thailand. p.352  

1.00 3(คร.) 3  

1.Thanomsit ,  C. ,  Nualkaw. C. ,  Prasatkaew, W.,  

Wattanakornsir i ,  A. ,  Nanuam, J . ,  Nanthanawat,  

P. and Kiatprasert,  P.  (2020) .  Adverse ef fects  

of chlorpyr i fos  and cypermethr in mixture on 

physiological al terat ions and chol inesterase 

express ion aon Ni le t i lapia (Creochromis 

n i lot icus ) .  Thai Journal of agr icu ltura l Sc ience, 

53 (3 ) ,  134 -148.  

2.Thanomsit, C., Saowakoon, K., Wattanakornsiri, 

A.,Khongchareonporn,N.,Nanuam, J., Prasatkaew, W. 

and Nanthanawat, P. (2020). Acetylcholinesterase (AChE) 

polyclonal antibody from hybrid catfish (C. macrocephalus 

x C. gariepinus): Specification, sensitivity and cross 

reactivity. Comparative Biochemistry and Physiology Part 

C, 237(November 2020), 108837. 

3.Thanomsit, C., Kiatprasert, P., Prasatkaew, W. and 

1.00 6(วท.) 6  
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

Nanthanawat, P. (2021) .  Acetylchol inesterase 

(AChE) monoclonal ant ibody generat ion and 

val icat ion fo r use as a biomarker of  g lyphosate-

based herbic ide exposre in commercial freshwater 

fish. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C, 

241(March 2021). 108956 

4.Chaithanakulwat, A., Thungsuk, N., Savangboon, T., 

Boontua, S. and Sardyoung, P. (2021). Optimized D-Q 

Vector Control of Single-Phase Grid-Connected Inverter for 

Photovoltaic System. Journal Europeen des Systemes 

Automatises,54(1), 45-54. 

5. พันทิพย คูอมรพัฒนะ.การเขียนโปรแกรมผานเกม. กรุงเทพฯ. 

สํานักพิมพ : ซีเอ็ดยเูคช่ัน, 2020 

6. เกรียง กิจบํารุงรัตน. หลักสถิตเิพ่ือการวิเคราะหขอมลูท่ัวไป. 

กรุงเทพฯ. สํานักพิมพมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 2563. 

1.สิทธิชัย ฝร่ังทอง. (2020). Study of Green Logistics Managing 

Potential and the Preparedness of Auto Parts Industries in 

Thailand.TEM Journal.Volume 9,Issue 4, 27November2020. 

PP.1524-1534 

2. ธัชกร วงษคําชัย.(2021). Information analysis and 

evaluation model (IAME) of Thaieconomy sustainability 

based on SEP and SDGs. Heliyon Volume 7, Issue 6, June 

2021, e07305 

1.00 2(วจก.) 2  

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 1.00    

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 1.00 - - - 

- ตํารา/หนังสือ ท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมิน

ตําแหนงทางวิชาการและนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ 

1.00 2 (คร.)+ 

3(วจก.) 

5  

1.วาสิณีจิรสิริ ตําราเรื่องจิตวิทยาการพัฒนาตน  

2.วินัยธร วิชัยดิษฐ ตําราเรื่องการสอนสังคมศึกษา  

1.00 2 (คร. 2  

1.นุชรา แสวงสุข.หนังสือนันทนาการเพ่ืองานมัคคุเทศก 

2.สุวรรณา นาถนวผดุง.หนังสือการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

3.อารยา เกียรติกอง.ตําราระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

1.00 3(วจก.) 3  

- หนังสอืท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - - 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

- งานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

1.00 - - - 

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - - 

สรุปจํานวนผลงานทางวิชาการ 103 

จํานวนนักวิจัยท้ังหมด 55.5 (คร.)+68.5 (มส.)+51(วท.)+68 (วจก.) 

จํานวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 17(คร.)+22(มส.)+41(วท.)+23(วจก.) 

งานสรางสรรค 

งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง 

หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Online 

0.20 - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับมหาวิทยาลัย 0.40 - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 0.60 5(มส.) 5  

1.วิรสา  โรจนวรพร.นวยนาง.การนําเสนอผลงานทางดานศิลปกรรม

ระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมทองถ่ิน รวมสมัย” ครั้งท่ี 2 (The 

2nd National Creative Work Presentation VRU 

Contemporary Folk Festival 2020มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ฯ  จังหวัดปทุมธานี วันท่ี 26-27 พ.ย. 63 (หนา 118-119) 

2.พัณณภัสสร ภัทธภาสิทธิ์.The Degenerative Change, 2020.  

อบรมเชิงปฏิบัติการและแสดงนิทรรศการผลงาน ศิลปกรรมคณาจารย 

ภายใตความรวมมือทางวิชาการ MOU ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2563  วัน ท่ี  24 -28 สิ งหาคม 2563 สํ า นั กศิ ลป วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

3.นิศากร เพ็ญสมบูรณ.color of change from the earth. อบรม

เชิงปฏิบัติการและแสดงนิทรรศการผลงาน ศิลปกรรมคณาจารย 

ภายใตความรวมมือทางวิชาการ MOU ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2563  วัน ท่ี  24 -28 สิ งหาคม 2563 สํ า นั กศิ ลป วัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

4.องอาจ มากสิน.Untitled No.3.อบรมเชิงปฏิบัติการและแสดง

นิทรรศการผลงาน ศิลปกรรมคณาจารย ภายใตความรวมมือทาง

วิชาการ MOU ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2563 วันท่ี 24-28 

สิงหาคม 2563 สํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา 

5.ไชยสิทธิ์ ชาญอาวุธ.Nora. โครงการนิทรรศการและการประกวด

ผลงานศิลปะระดับนานาชาติ(รูปแบบออนไลน) Art Exchange 2020: 

“Imagine” Artistic Dialects: Thinking into Doing is an 

international artistic online exhibition and competition 

0.60 5(มส.) 5 2.2.3. 

สูจิบัตร 
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ประเภทผลงานทางวิชาการของนักวิจัย น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

activities for the Princess Sirivannavari Cultivated Arts 

Foundation with partnerships of Office of Contemporary 

Art and Culture (OCAC), Ministry of Culture, Faculty of Fine 

and Applied Arts, Chulalongkorn University, Mahidol 

University International College, Burapha University, 

Faculty of DecorativeArts, Silpakorn University and 

University Network for Change (UNC). 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 - - - 

งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 - - - 

สรุปจํานวนผลงานสรางสรรค 5 

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 55.5 (คร.)+68.5 (มส.)+51(วท.)+68 (วจก.) =243 

จํานวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 17(คร.)+22(มส.)+41(วท.)+23(วจก.) =103 

จํานวนผลงานสรางสรรคท้ังหมด 5(มส.) 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 11.0(คร.)+11.4(มส.)+14.8(วท.)+10.94(วจก.) 

=48.14 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย 3 (มส.)  

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 
19.81(คร.)+16.64(มส.)+29.01(วท.)+16.08(วจก.) 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานสรางสรรคของอาจารย

ประจําและนักวิจัย 
4.37(มส.) 

คะแนนผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 4.95 (คร.)+4.16(มส.)+4.83(วท.)+4.02(วจก.) 

คะแนนผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัย 1.09(มส.) 

ผลคะแนน [4.95 (คร.)+5.25(มส.)+4.83(วท.)+4.02(วจก.)] 

= 4.95 +5.25+4.83+4.02 /4=4.76 
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สรุปผลงานทางวิชาการและงานสรางสรรคของนักวิจัย  

ประเภทผลงานทางวิชาการและ 

งานสรางสรรคของนักวิจัย 
น้ําหนัก จํานวน 

ผลรวมถวง

น้ําหนัก 

หลักฐาน/ 

ตารางอางอิง 

ผลงานทางวิชาการ 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2 

0.60 1 

(สวพ.) 

0.60  

1.สุชาดา ธโนภานุวัฒน. (2563).การศึกษาแนวทางการจัดการกล

ยุทธการพัฒนาเสนทางทองเ ท่ียวตนแบบเพ่ือการสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร. วารสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. ปท่ี15 ฉบับท่ี 1. หนา 131-150 

0.60 1 

(สวพ.) 

0.60 วารสารเผยแพร

ผลงาน 

สรุปจํานวนผลงานทางวิชาการ  

จํานวนนักวิจัยท้ังหมด 4 

จํานวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 1 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย 0.60 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานวิชาการของนักวิจัย 15 

คะแนนผลงานวิชาการของนักวิจัย 3.75 

ผลคะแนนรวม 4 คณะ และสถาบันวิจัยและพัฒนา [4.95 (คร.)+5.25(มส.)+4.83(วท.)+4.02(วจก.)+3.75(

สวพ.)] / 5 = 4.95+5.25+4.83+4.02+3.75/5 = 4.56 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.50 จํานวนผลงานทางวิชาการ

ท้ังหมด 103 เรื่อง จํานวนผลงาน

สรางสรรคท้ังหมด 5 เรื่อง  

4.56  - 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 การวิจัยเปนพันธกิจหนึ่งท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย การดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ

และประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาไดจากผลงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและ

มีประโยชนสูการนาํไปใช จากการเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมของอาจารย

ประจําท่ีนําไปใชประโยชนในการแกไขปญหาตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย

โดยไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของกับจํานวนอาจารยประจํา 
 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวน (ชิ้น) ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ี

นําไปใชประโยชนตอชุมชนท้ังหมดในปท่ีประเมินท่ีกําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

 

สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชน 
 

ผลรวมของงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 
X 100 

จํานวนงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท้ังหมดในปท่ีประเมนิ 
 

 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 

รอยละของจํานวนช้ินงานวิจัย หรอืงานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

X 5 ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนของมหาวิทยาลัย 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ ผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคใหเปนไปตามประเภท ก.พ.อ. 

 

ผลการดําเนินงาน 

ชื่อผลงาน หนวยงาน ลักษณะการนําไปใชประโยชน 

1.การศึกษาประสิทธิภาพของเครือ่ง 

ปรับอากาศแบบแยกสวนโดยเพ่ิมระบบ

ระบายความรอนดวยนํ้าผานอากาศ  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ใชประกอบในกิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมกลุมใหกับนักเรียน 

2.สบูจากกากกาแฟ   ชุมชนคลองขวาง แขวงบางจาก เขต

ภาษีเจรญิ กทม 

การพัฒนาความรูดานตางๆเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกผูสูงอายุใน

ชุมชน 

3.การออกแบบชุดขับเคลื่อนเรือหาง

ยาวดวยมอเตอรไรแปรงถาน(ผลงาน

โครงงานของนักศึกษาและท่ีปรึกษา 

ฝายซอมบํารุง โรงไฟฟาพรนครใต การ

ไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 

ชุมชนใชวีดิทัศนรวบรวมองคความรูท่ีได

จากการจัดการความรูในการนําเสนอแก

ผูมาเยี่ยมเยือนและสาธารณชน เพ่ือ
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ชื่อผลงาน หนวยงาน ลักษณะการนําไปใชประโยชน 

 สงเสริมความเขาใจเชิงวัฒนธรรมใน

ทองถ่ิน 

4.การพัฒนาผลติภณัฑกะปก่ึงสําเร็จรูป วิสาหกิจชุมชน กลุมผลติกะปชุมชน หมู 

9 ต.คลองดาน อ.บางบอ สมุทรปราการ 

ใชในการจัดการเรียนการสอน เปน

ตัวอยางให นักศึกษาใชในการศึกษา

คนควาเพ่ิมเติม 

5.แนวทางการพัฒนาเสนทางการ

ทองเท่ียวยานริมนํ้า ฝงธนบุรี สําหรับผู

พิการทางการเคลื่อนไหว 

 

ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนไดทราบแนวทางการพัฒนา

เสนทางทองเท่ียวยานริมนํ้า ฝงธนบุรี 

สําหรับผูพิการทางการเคลื่อนไหว และ

นําไปใชในการพัฒนาการทองเท่ียวของ

ชุมชนเพ่ือใหสามารถรองรับ

นักทองเท่ียวผูพิการทางการเคลื่อนไหว

ไดดยีิ่งข้ึน 

6. แนวทางการลดตนทุนโลจิสติกสใน

การผลิตสินคาเพ่ือเพ่ิมรายไดของกลุม

อาชีพชุมชน ในอําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 

 

วิสาหกิจชุมชนบานเหด็พัฒนาสุเหรา

บางปลา อ.บางพล ีสมุทรปราการ 

 

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนไดความรู ไป

ประยุกตใชตั้งแตข้ันตอนของการซื้อ

วัตถุดิบ การผลิต และการกระจาย

สินคาตลอดจนถายทอดความรูการคิด

ตนทุนสินคา การตั้งราคาขาย และการ

คํานวณกําไร 

7.การพัฒนากลยุทธการตลาด

ผลิตภณัฑชุมชนของกลุมผูสูงอายุใน

จังหวัดสมุทรปราการ 

 

สํานักงานพัฒนาชุมชน สมุทรปราการ 

 

สํานักงานพัฒนาชุมชนใชผลงานวิจัย

เป นแนวทาง ในการ ให คํ า แนะ นํ า

ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือ

พัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดเปาหมายบัว ของ

จังหวัดสมุทรปราการ 

8. กระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ

ชุมชนเพ่ือนําไปสูการถายทอดอยางยั่งยืน 

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

วิสาหกิจชุมชนบางปลาพัฒนา 

อ.บางพล ีสมุทรปราการ 

 

ประธานวิสาหกิจชุมชนไดนํารูปแบบ

การบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชนท่ี

เปนผลจากการวิจัยไปใชอบรมสมาชิก

เพ่ือพัฒนาทักษะการทําธุรกิจ 

9. ศักยภาพบุคลากรการทองเท่ียวใน

การใหบริการนักทองเท่ียวผูพิการ

ทางการเคลื่อนไหวในยานรมินํ้า ฝง

ธนบุรี   

 

ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนไดทราบศักยภาพบุคลากรการ

ทองเท่ียวในการใหบริการนักทองเท่ียวผู

พิการทางการเคลื่อนไหวในยานริมนํ้า 

ฝงธนบุรี และนําไปใชในการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรทางการทองเท่ียวของ

ชุ ม ชน เ พ่ื อ ใ ห ส า ม า ร ถ ใ ห บ ริ ก า ร

นักทองเท่ียวผูพิการทางการเคลื่อนไหว

ไดตรงตามความตองการ และใหการ
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ชื่อผลงาน หนวยงาน ลักษณะการนําไปใชประโยชน 

ชวยเหลือนักทองเท่ียวผูพิการทางการ

เคลื่อนไหวไดอยางถูกตอง 

10. การศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน

ของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอม

จิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอ

บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  

 

ชุมชนพรอมจิตร ประชาชนในชุมชนสามารถนําความรู

เรื่องการออมเงินไปใชในชีวิตประจําวัน 

ทําใหมีการวางแผนทางการเ งินใน

ครอบครัว ตัดรายจายท่ีไมจําเปนออก 

และมีเงินออม มากข้ึนเพ่ือใชในยาม

ฉุกเฉินและยามชรา 

11. การเลือกผลิตภัณฑชุมชนท่ีโดดเดน

เพ่ือพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิง

คุณคาในอําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ  

วิสาหกิจชุมชนศูนยการเรียนรูภมูิ

ปญญาไทยแปรรูปเหด็ 

ประชาชนในชุมชนไดรับการอบรมใน

เรื่ องการสื่ อสารและการ ทําตลาด

ออนไลน 

12.ปจจัยสวนประสมทางดานการตลาด

บริการท่ีมีผลตอการเลือกเสนทางการ

ทองเท่ียวยานริมนํ้า ฝงธนบุรี ของกลุม

นักทองเท่ียวผูพิการทางการเคลื่อนไหว 

เลขานุการสมาคมคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวสากล 

นําผลท่ีไดจากปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการมาปรับปรุงเสนทาง

ทองเท่ียวและใหความรูกับมัคคุเทศกท่ี

ตองทํางานบริการนักทองเท่ียวคนพิการ

ทางการเคลื่อนไหว 

13. รูปแบบการจัดการเครือขายความ

รวมมือเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการทํา

ธุรกิจของผูสูงอายุในจังหวัด

สมุทรปราการ อ.สุชีลา ศักดิ์เทวิน 

 

สํานักงานพัฒนาชุมชน จ.สมุทรปราการ 

 

เปนขอมูลใหสํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดใชเปนแนวทางในการจัดการ

เครือขายความรวมมือกับหนวยงาน

ตางๆเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการทํา

ธุรกิจของผูสูงอายุในสมุทรปราการ 

14. แนวทางการสรางเยาวชนสูการเปน

มัคคุเทศกนอยเพ่ือรองรับการทองเท่ียว

ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

กลุมบานพัฒนา หมูท่ี 1 ต.บางปลา 

อ.บางพล ีสมุทรปราการ 

 

ไดอบรมเยาวชนท่ีเปนสมาชิกของสภา

เด็กและเยาวชนสูการเปนมัคคุเทศก

นอยเพ่ือรองรับการทองเท่ียวชุมชน 

15. การพัฒนากลุมอาชีพชุมชนตนแบบ

ในการเปนแหลงทองเท่ียวชุมชนใน

ตําบล บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ ผศ.ธัชกร ภัทรพันป 

กลุมอาชีพ/ศูนยการเรียนรู สาธิต

จําหนายปลาสลิดทิดเผือก อ.บางพลี 

สมุทรปราการ 

 

ทางศูนยการเรียนรูไดใชเปนแนวทางใน

การพัฒนาเปนตนแบบในการรองรับ

นักทองเท่ียวและสรางมาตรฐานเพ่ือ

การทองเท่ียวของกลุม 

16.การพัฒนาตนแบบเว็บแอปพลิเคช่ัน

บนโทรศัพทมือถือสําหรับสรางรายไดให

ผูสูงอายุ อ.ดร.ธัญพร ศรีดอกไม 

ตัวแทนผูสูงอายุและอาสาสมัครอําเภอ

บางบอ 

การสรางรายไดใหผูสูงอายุ 

17. การสื่อสารการตลาดในยุค 4.0 เพ่ือ

สร างรายไดอย างมั่ นคงและยั่ งยืน 

กรณีศึกษากลุมอาชีพชุมชนตนแบบ 

ตําบลบางปลา จังหวัดสมุทรปราการ  

กลุมแมบานเกษตรกรสวนเกาแสน 

อ.บางพลี สมุทรปราการ 

นําผลท่ีไดไปอบรมการสรางสรรคสื่อ 

(เลื่อนการอบรมเพราะสถานการณ 

โควิด 19) 
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ชื่อผลงาน หนวยงาน ลักษณะการนําไปใชประโยชน 

18.การสํารวจเสนทางทองเท่ียวเพ่ือ

ออกแบบจุดข้ึนลงของผูโดยสารภาร

ขนสงทางบกและทางนํ้าในอําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ 

หมูบานบางกะอี อ.บางพล ี

จ.สมุทรปราการ 

 

ใชขอมูลในการพัฒนา และชวยในการ

ตัดสินใจในการพัฒนาแกคนในชุมชน 

19.การประเมนิความพึงพอใจและแรง 

จูงใจของขาราชการในการบริหารงาน

ของผูบริหารทองถ่ิน องคการบริหาร

สวนตําบลบานระกาศ อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ ประจาํปงบ 

ประมาณ 2564  (ครั้งท่ี 1 ระหวาง 1 

ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) 

องคการบริหารสวนตําบล 

บานระกาศ  อําเภอบางบอ 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 

การประเมินประสิทธิภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (Local 

Performance Assessment: LPA) 

 

20.การประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมตีอการใหบริการของ

องคการบริหารสวนตําบลศรีษะจรเข

ใหญ อําเภอบางเสาธง จังหวัด

สมุทรปราการ   

องคการบริหารสวนตําบลศรีษะจรเข

ใหญ อําเภอบางเสาธง  สมุทรปราการ 

การประเมินประสิทธิภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (Local 

Performance Assessment: LPA) 

 

21.การประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมตีอการใหบริการของ 

องคการบริหารสวนตําบลบางบอ 

อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  

องคการบริหารสวนตําบลบางบอ 

อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

 

การประเมินประสิทธิภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (Local 

Performance Assessment: LPA) 

 

22.การประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการท่ีมตีอการใหบริการของ 

องคการบริหารสวนตําบลนาเกลือ 

อําเภอพระสมุทรเจดีย  สมุทรปราการ  

องคการบริหารสวนตําบลนาเกลือ 

อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด

สมุทรปราการ 

การประเมินประสิทธิภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (Local 

Performance Assessment: LPA) 

 

23.สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

จากองคการบริหารสวนตําบลบางโปรง 

อําเภอเมือง จงัหวัดสมุทรปราการ  

ตําบลบางโปรง จังหวัดสมุทรปราการ การประเมินประสิทธิภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (Local 

Performance Assessment: LPA) 

24.การศึกษาสุขภาวะผูสูงอายุในเขต

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม จังหวัด

สมุทรปราการ 

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม 

สมุทรปราการ 

ประอบการพิจารณาจัดทําแผนการ

สงเสริมการมีสุขภาวะท่ีดีของผูสูงอายุ 

 

25.นวัตกรรม ยางยดืเพ่ือสุขภาพ

ผูสูงอายุ (ยางในลอรถจักรยายยนต) 

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม 

จังหวัดสมุทรปราการ 

ประอบกิจกรรมดานสุขภาวะของ

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแพรกษา

ใหม  

26.สื่องานสรางสรรคนิทรรศการ

เทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช เน่ืองในวันคลายวัน

เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร เผยแพรประชาสัมพันธ พระราช 

ประวัตสิมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 
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ชื่อผลงาน หนวยงาน ลักษณะการนําไปใชประโยชน 

ปราบดาภิเษกของสมเด็จพระเจาตาก 

สินมหาราช 28 ธันวาคม 

27.การศึกษาแนวทางการออกแบบเรข

ศิลปเพ่ือสรางอัตลักษณชุมชนตนแบบ

สําหรับสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพฯ 

ชุมชนวัดประยุรวงศ เผยแพรใหเกิดการประชาสัมพันธท่ีมี

การประสารใชประโยชนอ่ืนๆรวมกับ

กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

28.งานสรางสรรคศลิปะสตรีทอารทชุม

ชนวัดใหมวิเชียร  

เขตบางกอกใหญ เผยแพรผลงานศลิปะใหเกิดการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดบั

รายไดของคนในชุมชน 

29.ผลิตภัณฑชุมชนหตัถกรรมไมสกั

กลุมวิสาหกิจชุมชนบานเรือนไทยพัฒนา 

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

ผลิตภณัฑชุมชนหัตถกรรมไมสักกลุม

วิสาหกิจชุมชนบานเรือนไทยพัฒนา 

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

ผลิตภณัฑชุมชนฯมีบรรจภุัณฑสําหรับ

ผลิตภณัฑกลุมฯ 

 

 

คํานวณคารอยละของจํานวนชิ้นงานวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชน 
 

29 
X 100 = 71 

41 
 

แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได = 
71 

X 5 = 17.75 
20 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คะแนนการ

ประเมินตนเอง 

บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 จํานวนผลงานวิจัยงานสรางสรรค 

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน  

29 เรื่อง   

5.00  - 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 2 : การวิจัย 
 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรล)ุ 

2.1 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

2.2 4.70 คะแนน -  4.50 

2.3 4.50 คะแนน  - 4.56 

2.4 5.00 คะแนน  - 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2 4.77 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 2 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบติดตามและบริหารจัดการ

งานวิจัย 

2 .  มหาวิ ทย าลั ย มี ร ะบบสื บค นทรั พยาก ร

สารสนเทศดานการวิจัย (e-research) 

3. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสนับสนุน

งานวิจัย การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิ์บัตร ใหกับ

นักวิจัย 

มหาวิทยาลัยควรจัดทําแผนการวิจัยเชิงบรูณาการ 

โดยใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยท้ัง 4 คณะ มีสวน

รวมเพ่ือเปนการบูรณาการความรูสําหรับการวิจัยใน

ทุกศาสตร 
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องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของ

ทองถ่ินชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือ

ท้ังภายในและภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และ

ตรวจสอบได เพ่ือใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถ

นําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน 

 

 ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ 

  ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

  ตัวบงชี้ท่ี 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง 

      ความสัมพันธกับชุมชน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยและคณะควร

คํานึงถึงกระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทํา

แผนบริการวิชาการประจําป ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการท่ีใหเปลา ท่ีทาง

มหาวิทยาลัยและทุกคณะมีสวนรวมในการจัดทําเพ่ือสรางประโยชนแกชุมชนและสังคม โดยมีประเมิน

ความสําเร็จของการบริการวิชาการและนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนใหแกนักศึกษาใหมีประสบการณ

จากสภาพจริงและนํามาใชประโยชนจนเกิดผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมจนเกิดการพัฒนา

อยางตอเนื่อง เขมแข็ง และยั่งยืน 

 การพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนการบริการวิชาการเพ่ือสรางความสัมพันธกับชุมชน

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถ่ินตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาทองถ่ิน

ท่ีสอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเนน จุดเดนของ

มหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําริ 

 2. มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

 4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและ

เอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 

 5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 

 6. เกิดชุมชนตนแบบดานการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน ท่ีมีคณะและมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบ

รวมในการพัฒนาอยางนอย 1 ชุมชน 

 

หมายเหตุ 

 1. ตอเน่ือง หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 3 ปข้ึนไป 

 2. ยั่งยืน หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 3 ปข้ึนไป 

 3. เขมแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 – 6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 ทุกคณะมีสวนรวมกับ

มหาวิทยาลัยและชุมชน

ในการ กําหนดพื้ นที่

เปาหมายในการพัฒนา

ทองถ่ินที่สอดคลองกับ

บริบท ปญหา และความ

ตองการของทอง ถ่ิน 

ชุมชน หรือสังคมตาม

จุด เนน  จุด เดนของ

มหาวิทยาลัยตามศาสตร

พระราชา หรือตามแนว

พระราชดําริ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กําหนดให

สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะครุศาสตร 

คณะมนุษยศาสตร และสั งคมศาสตร    

คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี กองบริการการศึกษาและ

บริการวิชาการ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจและ 

สหกิจศึกษา และงานประกันคุณภาพ มี

สวนรวมกับชุมชนในการกําหนดพื้นที่

เปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแก

สังคมตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน

แหลงองคความรูตามศาสตรพระราชาเพื่อ

พัฒนาทองถ่ิน และนอมนําพระบรมราโชบาย

ในรัชกาลที่ 10 และหลักการเขาใจ เขาถึง 

รวมพัฒนาสูการปฏิบัติ โดยสรางเครือขาย      

ความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน  

มหาวิทยาลัยมี คําสั่ งแตงตั้ งคณะ 

กรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางแผนการบริการวิชาการแก

สั งคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี       

ปการศึกษา 2561 เพื่อดําเนินการตาม

นโยบายดานการบริการวิชาการแกสังคม 

สรางกระบวนการตามระบบกลไก  

ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป

ตามที่ กํ าหนดจึ งมี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะ 

กรรมการดําเนินการพัฒนาศูนยการเรียนรู

ออนไลน : ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

3.1 .1 .1  คําสั่ งมหาวิทยาลัย              

ราชภัฏธนบุรี ที่ 709/2562 เร่ือง

แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ

และคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางแผนการบริการวิชาการแก

สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปการศึกษา 2561 

3.1.1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัย             

ราช ภัฏธนบุ รี  ที่  981/2564           

เ ร่ื อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมกา ร

ดําเนินการพัฒนาศูนยการเรียนรู

ออนไลน: ความหลากหลาย                

ทางวัฒนธรรมยานกะดีจีนตาม

แผนการเสริมสรางความสัมพันธ

กับชุมชนและแผนบริการวิชาการ   

แกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปการศึกษา 2563 

3.1.1.3 คําสั่งสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุ รี ที่  02/2563 เ ร่ืองการ

มอบหมายงานบุคลากร 

3.1.1.4 สรุปการประชุมคณะ 

กรรมการดําเนินการ 

3.1.1.5 แผนบริการวิชาการ       

แกสังคม ปการศึกษา 2563 

3.1 .1 .6  คําสั่ งมหาวิทยาลัย              

ราชภัฏธนบุ รี ที่ 1032/2564         
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ย านกะดี จี นตามแผนการ เส ริมสร า ง

ความสัมพันธกับชุมชนและแผนบริการ

วิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปการศึกษา 2563  

ทั้ งนี้  เพื่ อ ใหการดํา เนินงานของ

สถาบันวิ จั ยและพัฒนาสอดคลอง กับ

มหาวิทยาลัย จึงไดมีคําสั่งมอบหมายงานให

บุคลากรรับผิดชอบเก่ียวกับการบริการ

วิชาการ จากคณะกรรมการที่ไดรับการ

แตงตั้งจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย

และพัฒนาไดดําเนินงานรวมกัน ดงันี้  

1. จัดประชุมเพื่อกําหนดพื้นที่

เปาหมายในพื้นที่ รับผิดชอบทั้งในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ โดย

เลือกพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน และขยายตอไปยัง

อีก 5 ชุมชน ไดแก ชุมชนวัดประยุรวงศ 

ชุมชนวัดกัลยาณ ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดบุ

ปผาราม และชุมชนโรงคราม โดยยังคง

ดําเนินงานตามพื้นที่ที่ กําหนดไว 4 เขต           

(ตั้งแตปการศึกษา 2562) ซึ่งเปนเขตอนุรักษ

เมืองเกา แหลงทองเที่ยว เชิงประวัติศาสตร 

และศิลปวัฒนธรรมทางฝงธนบุรี ไดแก เขต

ธนบุรี เขตบางกอกใหญ เขตบางกอกนอย 

และเขตคลองสาน  

2. บูรณาการงานบริการวิชาการแก

สังคมรวมกับโครงการเก็บขอมูลพื้นที่ระดับ

ตําบล (Big Data) 

3. บูรณาการงานบริการวิชาการแก

สังคมรวมกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตําบล (มหาวิทยาลัยสูตําบล 

สรางรากแกวใหประเทศ): U2T 

บูรณาการงานบริการวิชาการแก

สังคมรวมกับการจัดทําธรรมนูญสุขภาพใน

เ ร่ือง  แต งตั้ ง คณะกรรมการ

ดําเนินงานธรรมนูญสุขภาพใน

พื้นที่นํารอง  13 เขตในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 
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เขตพื้นที่นํารอง: เขตคลองสาน เขตบาง 

คอแหลม เขตทุงครุ  

 2 มหาวิ ทยาลั ยมี ก า ร

ดําเนินงานตามวงจร

คุณภาพ PDCA โดย

รวมมือกับหนวยงาน

ภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัย 

สถาบั น วิ จั ย และพัฒนาร วม กับ

หนวยงานในมหาวิทยาลัยดําเนินงานโดยใช

กระบวนการ PDCA ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. P – คณะกรรมการไดนําขอเสนอแนะ

จากคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งใน

ระดับหนวยงานและระดับสถาบัน เพื่อใช

ในการจัดทําแผนบริการวิชาการแกสังคม 

โดยการประชุมรวมกัน เพื่อกําหนดแนวทาง 

การดําเนินงานในปการศึกษา 2563  

2. D – มีการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ

และการแผนบริการวิชาการแกสังคมโดย

การบูรณาการรวมกันทั้งสถาบันวิจัยและ

พัฒนาและหนวยงานในมหาวิทยาลัย 

โครงการเก็บขอมูลพื้นที่ระดับตําบล (Big 

Data) และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบล (มหาวิทยาลัยสูตําบล     

สรางรากแกวใหประเทศ) : U2T 

2.1 โครงการเก็บขอมูลพ้ืนที่ระดับ

ตําบล (Big Data): แขวงวัดกัลยาณ    

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ และอําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

- โครงการพัฒนานักวิจัยชุมชน: 

การทําวิจัยชุมชนการวิจัยเชิงชาติพันธ 

วรรณนาแบบเรงดวน (RECAP) และการ

พัฒนาระบบฐานขอมูลตําบล (TCNAP)  

- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ชุมชน: การกรอกขอมูลลงระบบ TCNAP 

และการวิเคราะหขอมูล 

- โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การแลกเปลี่ยนเรียนรูการเก็บขอมูลและ

3.1.2.1 ผลประเมินและขอเสนอแนะ

จากคณะกรรมการประเมินผล

การดํ า เนิ น ง านการประ กั น

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หนวยงานและระดับสถาบัน 

3.1.2.2 แผนปฏิบัติ งานการ

บริการวิชาการแกสังคม 

3.1.2.3 โครงการพัฒนานักวิจัย

ชุมชน: การทําวิจัยชุมชนการวิจัย

เชิงชาตพิันธวรรณนาแบบเรงดวน 

(RECAP) และการพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลตําบล (TCNAP) 

3.1.2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยชุมชน: การกรอกขอมูล     

ลงระบบ TCNAP และการวิเคราะห

ขอมูล 

3.1.2.5 โครงการการประชุม  

เชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยน

เรียนรู การเก็บขอมูลและการ

สะทอนปญหาในพื้นที่ 

3.1.2.6 โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการการติดตามการเก็บ

ข อมู ล แล ะต รวจสอบคว าม

ถูกตองของขอมูลระดับบุคคล

และครอบครัว 

3.1.2.7 โครงการการประชุม   

เชิงปฏิบัติการการคืนขอมูลใหกับ

พื้นที่ 

3.1.2.8 โครงการประชุมยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคม รายตําบล 

(มหาวิทยาลัยสูตําบลสรางราก
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การสะทอนปญหาในพื้นที่ 

- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การติดตามการเก็บขอมูลและตรวจสอบ

ความถูกตองของขอมูลระดับบุคคลและ

ครอบครัว  

- โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การคืนขอมูลใหกับพื้นที่  

2.2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบล (มหาวิทยาลัยสูตําบล 

สรางรากแกวใหประเทศ): U2T  

- โครงการประชุมยกระดับเศรษฐกิจ

และสังคมรายตําบล (มหาวิทยาลัยสูตําบล

สรางรากแกวใหประเทศ) จํานวน 4 คร้ัง  

2.3 การจัดทําธรรมนูญสุขภาพใน

เขตพ้ืนที่นํารอง 

- เข า ร วมการลงนามและเปน

วิทยากรกระบวนการเขารวมเวที KICK 

OFF ธรรมนูญสุขภาพระดับเขตพื้นที่

ก รุ ง เทพมหานคร  “ รู  เ ร่ิ ม  สานพลั ง

สรางสรรคนโยบาย เพื่อสุขภาวะแบบมี

สวนรวมของคนกรุงเทพ 12+1 เขตนํารอง  

- ประชุมเชิ งป ฏิบัติ การพัฒนา

ศักยภาพระบบและกลไกขับเคลื่อนธรรมนูญ

สุขภาพในเขตพื้นที่นํารอง 13 เขต

กรุงเทพมหานคร  

2.4 การพัฒนาศูนยการเ รียนรู

ออนไลน : ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมยานกะดีจีน  

- สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวม

ขอมูลเก่ียวกับประวัติความเปนมาสถานที่

สําคัญ และอาหารของชุมชนในยานกะดีจีน  

- คณะครุศาสตร นําขอมูลที่ไดรับ

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปตรวจสอบ

แกวใหประเทศ) จํานวน 4 คร้ัง 

3.1.2.9 คําสั่งมหาวิทยาลัย           

ราชภัฏธนบุ รี  ที่  2342/2563 

เร่ือง ใหบุคลากรไปราชการ 

3.1.2.10 ภาพประกอบการเขา

รวมโครงการ 

3.1.2.11 คําสั่งมหาวิทยาลัย        

ราชภัฏธนบุ รี  ที่  2856/2563 

เร่ือง ใหบุคลากรไปราชการ 

3.1.2.12 ภาพประกอบการเขา

รวมโครงการ 

3.1.2.13 ขอมลูภูมิรูศิลปวัฒนธรรม

ความเปนมา 3 ศาสนา 4 ความ

เชื่อ ชุมชนยานกะดีจีน 

3.1 .2 .14 ขอมูลที่ ไ ด รับการ

ตรวจสอบและจัดการเปนระบบ

เดียวกันทั้งเอกสาร (คร) 

3.1.2.15 ตราสัญลักษณยาน 

กะดีจีน 

3.1.2.16 ศูนยการเรียนรูยาน

กะดีจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

https://asc.dru.ac.th/asc/ind

ex.php 

3.1.2.17 วิดีโอแนะนํายานกะดจีีน  

https://drive.google.com/fil

e/d/1YURwjpdTlb9EsvHoW9

URJJne1y4P6td1/view   

3.1.2.18 ภาพประกอบการประชมุ

ติดตามการดําเนินงาน 
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ความถูกตองจัดหมวดหมู ให เปนระบบ

เดียวกันทั้งเอกสาร เพื่อใชเปนขอมูลในการ

จัดทําศูนยการเรียนรู  

- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ออกแบบตราสัญลักษณยานกะดีจีนเพื่อใช

งาน  

- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จัดทําศูนยการเรียนรูออนไลน: ความหลาก 

หลายทางวัฒนธรรมยานกะดีจีน  

- คณะวิทยาการจัดการ จัดทํา

วิดีโอแนะนํายานกะดีจีน  

3. C – คณะกรรมการดําเนินงานมี

การประชุมร วม กัน เพื่ อติ ดตาม  และ

ตรวจสอบการดําเนินงานเปนระยะ  

4. A – จากการประชุมรวมกันเพื่อ

ติดตามการดําเนิน คณะกรรมการไดนํา

ขอเสนอแนะในที่ประชุมไปปรับปรุงให

เนื้อหา รูปแบบ และเว็บไซตมีความสมบูรณ 

 3 ชุมชนห รือองค กรมี

ผู นํ าห รือสมาชิกที่ มี

การเรียนรูและดําเนิน

กิจกรรมอยางตอเนื่อง 

3.1 โครงการเก็บขอมูลพ้ืนที่ระดับ

ตําบล (Big Data) : แขวงวัดกัลยาณ เขต

ธนบุ รี  ก รุง เทพฯ และ อํา เภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ มีผูนําชุมชนเขารวม

โครงการที่จัดข้ึน เพื่อเปนการพัฒนาผูนํา

ชุมชุนและผูไดรับการจางงานในการเก็บ

ขอมูล ทั้งในพื้นที่แขวงวัดกัลยาณ และ

อําเภอบางพลี  

3.2 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ

สังคมรายตําบล (มหาวิทยาลัยสูตําบล 

สรางรากแกวใหประเทศ): U2T ผูไดรับ

การจางงานภายใตโครงการมุงเนนไปที่

ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา

ไดจัดโครงการเพื่อปฐมนิเทศชี้แจงกรอบ     

ในการดําเนินโครงการและการเก็บขอมูลใน

3.1.3.1 ภาพประกอบการเขา

รวมโครงการ Big Data ของผูนํา

ชุมชน 

3.1.3.2 ภาพประกอบการเขา

รวมโครงการ U2T ของผูไดรับ                

การจางงาน 

3.1.3.3 ภาพประกอบการเขา

รวมการจัดทําธรรมนูญสุขภาพ             

ในเขตพื้นที่นํารอง 

3.1.3.4 วิดีโอแนะนําชุมชนสาธิต  

การทําอาหารวัฒนธรรม และ

ศิลปะในชุมชน 

 



ห น า  | 135 

 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

พื้นที่ กอนที่จะไดพบกับอาจารยที่แตละ

คณะมอบหมายใหดูแลพื้นที่  

3.3 การจัดทําธรรมนูญสุขภาพใน

เขตพ้ืนที่นํารอง ผูนําชุมชนและหนวยงาน

ในพื้ นที่  เ ช น  ฝ า ยพัฒนาสั ง คมและ

สวัสดิการสังคม ศูนยสาธารณสุข เขารวม

พูดคุย เพื่อวางแผนการทํางาน และกําหนด

หัวขอในการจัดทําธรรมนูญสุขภาพ  

3.4 การพัฒนาศูนยการเรียนรู

ออนไลน : ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมยานกะดีจีน ผูนําชุมชน และ

ประชาชนในชุมชน เขารวมกิจกรรมการ

ถายคลิปวิดีโอ เพื่อแนะนําชุมชน สาธิต

การทําอาหารวัฒนธรรม และศิลปะใน

ชุมชน 

 4 ชุมชนหรือองคกรสราง

กลไกที่ มี การพัฒนา

ตนเองโดยคงอัตลักษณ

ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณของทองถ่ิน

อยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 

มหาวิ ทยาลั ย ร าช ภัฏธนบุ รี โ ดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา งานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และคณะทั้ง 4 คณะ จัด

โครงการ เพื่อใหชุมชนสามารถสรางกลไก

การพัฒนาตนเอง โดยยังคงใชอัตลักษณ

หรือเอกลักษณของชุมชนทองถ่ินอยาง

ตอเนื่อง 

4.1 เขตธนบุรี 6 ชุมชนในยานกะดี

จีน มีการจัดโครงการพัฒนาศูนยการเรียนรู

ออนไลน: ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ยานกะดีจีน  

4.2 เขตบางกอกนอย โครงการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล 

(มหาวิทยาลัยสูตําบล สรางรากแกวให

ประเทศ): U2T 

4.3 เขตคลองสาน โครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายตําบล(มหาวิทยาลัย

สูตําบล สรางรากแกวใหประเทศ) : U2T มี

3.1.4.1 ศูนยการเรียนรูยานกะดี

จีน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

https://asc.dru.ac.th/asc/ind

ex.php 

3.1.4.2 โครงการสํารวจเสนทาง

การทองเที่ยวแขวงคลองสาน

และแขวงสมเด็จเจาพระยา 

3.1.4.3 โครงการการพัฒนา

ศักยภาพการบริหารจัดการการ

ทองเที่ยวโดยชุมชนเชิงสรางสรรค

บนฐานอัตลักษณชุมชน “โบสถ 

ศาลเจา วัด มัสยิด วีถีชีวิตริม

สายน้ํา” กลุมรัตนโกสินทร (2) 
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การจัดทําเสนทางการทองเที่ยวในเขต

คลองสาน แขวงคลองสาน และแขวง

สมเด็จเจาพระยา 

- การจัดทําธรรมนูญสุขภาพในเขต

พื้นที่นํารอง 

4.4 เขตบางกอกใหญ 

- การพัฒนาศักยภาพการบริหาร

จั ดกา รกา รท อ ง เที่ ย ว โ ดยชุ ม ชน เชิ ง

สรางสรรคบนฐานอัตลักษณชุมชน “โบสถ 

ศาลเจา วัด มัสยิด วีถีชีวิตริมสายน้ํา” 

กลุมรัตนโกสินทร (2) ตอยอดขยาย

เสนทางการทองเที่ยวอาหารอัตลักษณ

ชุมชนยานกะดีจีน ไปสูบางกอกใหญ ตาม

ขอมูลในปการศึกษา 2562  

 5 มี ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ เ กิ ด

ประโยชนสรางคุณคา

ตอสังคม หรือชุมชน/

องคกรอยางเขมแข็ง 

ในสถานการณการระบาดของโรค  

โคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัย

ไดมีการบูรณาการการบริการวิชาการแก

สังคม รวมกับโครงการ U2T โดยได

ดําเนินงานรวมกับเขต และชุมชนในพื้นที่

รับผิดชอบ ซึ่งมีกิจกรรมตาง ๆ เชน การ

รณรงคการฉีดวัคซีน การปองกันการ

ระบาดของโรค การแจกเจลแอลกอฮอล

และหนากากผาใหกับชุมชนตาง ๆ ในพื้นที่ 

เขตธนบุรี เขตบางกอกนอย เขตคลองสาน 

นอกจากนี้ในเขตธนบุรี 6 ชุมชนใน

ยานกะดีจีน  มีการทํา ศูนยการเ รียนรู

ออนไลน ข้ึนเพื่อเปนการแนะนําชุมชน

ใหกับผูที่สนใจสามารถเขาไปศึกษา และ

เยี่ยมชมชุมชนยานกะดีจีนได เนื่องจากใน

ปจจุบันมีการระบาดของโรค COVID-19 

ซึ่งเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชน

ไดอีกทางหนึ่งและสามารถประชาสัมพันธ

ชุมชนใหเปนที่รูจักมากข้ึนได 

3.1.5.1 ภาพกิจกรรมการรณรงค

การฉีดวัคซีน การปองกันการ

ระบาดของโรค การแจกเจล

แอลกอฮอลและหนากากผ า

ใหกับชุมชน 

3.1.5.2 ศูนยการเรียนรูยานกะดี

จีน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

https://asc.dru.ac.th/asc/ind

ex.php 
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 6 เกิดชุมชนตนแบบดาน

การพึ่งพาตนเองอยาง

ยั่ งยื น  ที่ มี คณะและ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ป น

ผูรับผิดชอบรวมในการ

พัฒนาอย า งน อย  1 

ชุมชน 

ชุมชนกุฎีจีนเปนชุมชนที่สถาบันวิจัย

และพัฒนารวมกับหนวยงานตาง ๆ ใน

มหาวิทยาลัยรวมกันพัฒนาชุมชน โดยใช

การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

ชุมชน หรือสังคมเปนกลไกหนึ่งในการ

พัฒนาชุมชน ดังนี้ 

ปการศึกษา 2561 มีการจัดทําคลิป 

เพื่อแนะนําขนมฝร่ังกุฎีจีน  

ปการศึกษา 2562  มีการจัดทํ า

เว็บไซตศูนยการเรียนรู: ขนมฝร่ังกุฎีจีน  

ปการศึกษา 2563 มีการขยายผลไป

อีก 5 ชุมชน รวมเปน 6 ชุมชน เรียกวา

ยานกะดีจีน และจัดทําศูนยการเรียนรูยาน

กะดีจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

3.1.6.1 ขนมฝร่ังกุฎีจีนรานหลาน

แมเปา : 

https://youtu.be/40wO5XN

hi2o 

3.1.6.2 ขนมฝร่ังกุฎีจีนรานธนู

สิงห : https://youtu.be/ 

YJxVICyhP3o 

3.1.6.3 เว็บไซตศูนยการเรียนรู: 

ขนมฝร่ังกุฎีจีน:  

http://kudeejeen.dru.ac.th/

kudeejeenLC/ 

3.1.6.4 ศูนยการเรียนรูยานกะดี

จีน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

https://asc.dru.ac.th/asc/ind

ex.php 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00  มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00  - 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง 

                         ความสัมพันธกับชุมชน 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยและคณะ มีการกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดเปาหมายการ

พัฒนาไวในแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน จึงตอง

ศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน รวมถึงมีการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตในชุมชนทองถ่ิน สามารถใชความรู ความคิดสรางสรรค ทักษะ และประสบการณทางเทคโนโลยี

หรือการจัดการ มีชุมชนทองถ่ินท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืนตามศาสตรของพระราชา เพ่ือ

กอใหเกิดประโยชนทางการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และประเทศชาติ ตอไป 
 

 

https://asc.dru.ac.th/asc/index.php
https://asc.dru.ac.th/asc/index.php
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เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคาคะแนนรอยละของจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนท่ีกําหนดใหเปน คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

 

สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณคารอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

 
 

จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรบัการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
X 100 

จํานวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 

 

 2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 

รอยละของชุมชนเปาหมาย ท่ีไดรบัการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
X 5 

รอยละจํานวนชุมชนเปาหมาย ท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองตามแผนเสริมสราง 

ความสัมพันธกับชุมชนท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ 

 ชุมชนเปาหมาย หมายถึง ชุมชน หรือหนวยงาน หรือสถาบันภายนอกและมหาวิทยาลัย ท่ีเปนเปาหมายหลักใน

การใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหหนวยงานดังกลาวเกิดการพัฒนาข้ึน อันเปนผลจากการใหบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

 แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน หมายถึง แผนสรางความสัมพันธกับชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนทองถ่ินท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กําหนดใหสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กองบริการการศึกษาและบริการ

วิชาการ กลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพราะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ไดนอมนําพระบรมราโชบายในรัชกาลท่ี 10 และหลักการเขาใจ เขาถึง รวมพัฒนาสูการปฏิบัติ โดยสราง

เครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ โดยมีการกําหนดแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน แผนการ

บริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2563 โดยกําหนดในพ้ืนท่ี เขตอนุรักษเมืองเกา 4 เขต ไดแกเขตธนบุรี (6 

ชุมชน) เขตบางกอกใหญ (6 ชุมชน) เขตบางกอกนอย (1 ชุมชน) เขตคลองสาน (2 ชุมชน) 
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มหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการ/กิจกรรม รวมกับชุมชนเปาหมาย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

เขต ชุมชน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 

1. ธนบุรี 1) ชุมชนกุฎีจีน  

2) ชมุชนวัดประยุรวงศ 

3) ชุมชนวัดกัลยาณ 

4) ชุมชนกุฎีขาว 

5) ชุมชนวัดบุปผาราม 

6) ชุมชนโรงคราม  

ศูนยการเรียน 

รูยานกะดีจีน 

มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุร ี

- - - 

2. บางกอกใหญ 7) ชุมชนวัดหงสรัตนาราม 

8) ชุมชนมัสยิดตนสน 

9) ชมุชนวัดโมลี - โลกยาราม 

10) ชุมชนปรกอรุณ 

11) ชุมชนวัดเครือวัลย 

12) ชุมชนวัดนาคกลาง 

- การพัฒนา

ศักยภาพการ

บริหารจัดการ

การทองเท่ียว

โดยชุมชนเชิง

สรางสรรคบน

ฐานอัตลักษณ

ชุมชน “โบสถ 

ศาลเจา วัด 

มัสยิด วีถีชีวิต

ริมสายน้ํา”กลุม

รัตนโกสินทร (2) 

- - 

3. บางกอกนอย 13) ชุมชนศิริราช - ก า ร พั ฒ น า

บ ร ร จุ ภั ณ ฑ

แ ล ะ ช อ ง

ท า ง ก า ร จั ด

จําหนายของดี

วังหลัง 

- - 

4. คลองสาน 14) ชุมชนหลังวัดพิชัยญาต ิ

15) ชุมชนสวนสมเด็จยา 

- - โครงการ

สํารวจ

เสนทางการ

ทองเท่ียว

แขวงคลอง

สานและ

แขวงสมเด็จ

เจาพระยา 

- 
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 คิดเปนคารอยละของชุมชนเปาหมาย ท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตามแผนเสริมสรางความ 

สัมพันธกับชุมชน ดังนี้ 

15 
X 100 = รอยละ 100 

15 

 คะแนนท่ีได เทากับ 

100 
X 5 = 5.00 

15 

รายการหลักฐาน 

 3.2.1.1 แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

3.2.1.2 แผนปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 

 3.2.1.3 แผนการบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 2563 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 5.00 5.00  - 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรล)ุ 

3.1 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

3.2 5.00 5.00  - 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3 5.00 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 3 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือ

ดํา เนินงานบริการวิชาการแกสั งคมโดยมาจาก

หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัย มีการกําหนดชุมชนและพ้ืนท่ี

เปาหมายในการบริการวิชาการแกสังคมอยางชัดเจน

ท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ 

ควรมีการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยเพ่ิมการ

บริการวิชาการแบบ In Cash โดยการสรางคุณคา

ผานคาใชจายหรือมูลคาหรือรายได 
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จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

3. มีการสรางความผูกพันตอองคกรเกิดวัฒนธรรม

องคกรเครือขายในการดําเนินงาน ท้ังภาคชุมชน และ

หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ  

4. มีการทํางานในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่องและขยาย

พ้ืนท่ีในการบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือใหเกิดความ

ยั่งยืนของชุมชนหรือพ้ืนท่ีเปาหมาย 

5. มีการติดตามและนําผลมาใชในการทํางาน 
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องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 

 

 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น

มหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบกลไกลการดําเนินงานดานนี้ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมี

จุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสู

การสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย

และตางประเทศ กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปน

ไทยหรือสรางโอกาส และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

 ตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี คือ 

  ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

  ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมไทยและความเปนไทย 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ท้ังการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา

ทองถ่ินตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและ

มูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. กําหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทยเพ่ือการพัฒนาตอยอด

และสรางคุณคา ตามจุดเนนของมหาวิทยาลัย 

 2. จัดทําแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

 3. มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ

วิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใช

ศิลปวัฒนธรรม 

 4. กํากับติดตามให มีการดําเนินงาน และประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 5. นําผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

 6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 

 7. มีผลงานการสรางแหลงเรียนรูหรือชุมชนตนแบบ หรือองคความรูหรือนวัตกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม 

 8. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 
 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 – 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 – 8 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 กําหนดนโยบายและ

ทิศทางการส ง เส ริม

ศิลปวัฒนธรรม และ

ความเปนไทยเพื่อการ

พัฒน าต อ ยอดและ

สรางคุณคาตามจุดเนน

ของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย กําหนดนโยบายและ   

ทิศทางการสงเสริมการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยกําหนดใหงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมเปนหนึ่งในยุทธศาสตร  

หลักของมหาวิทยาลัยในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม สงเสริม สืบสานภูมิปญญา

ทองถ่ิน และบูรณาการกับภูมิปญญาสากล 

ซึ่งสอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัยที่

เนนการพัฒนาและการมีสวนรวมของ

ทองถ่ิน และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2560 - 2579)    

นอกจากนั้นแลว มหาวิทยาลัยยังได

ดําเนินการจัดทําแผนแมบทการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อ

เปนกรอบในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัยอีกดวย 

4.1.1.1 แผน Reprofile ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

4.1.1.2 แผนแมบทการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี ระยะเวลา 5 ป 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

4 . 1 . 1 . 3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ใ ห ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ

พัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 

 2 จัดทําแผนดานศิลป- 

วัฒนธรรมและความ

เปนไทย และกําหนด

ตัวบงชี้วัดความสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคของ

แผนรวมทั้งจัดสรรงบ 

ประมาณเพื่อใหสามารถ

ดําเนินการไดตามแผน 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก 

ในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย และเพื่อใหการดําเนินงาน

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยของ

มหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอยและ

มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงมอบหมาย 

ใหสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทําแผน

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยข้ึน 

โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานดานศิลปะ

และวัฒนธรรม ที่เปนรองคณบดีหรือตัวแทน 

ที่รับผิดชอบงานดานศิลปวัฒนธรรมของ 

แตละคณะ เขามามีสวนรวมในการจัดทํา

4.1.2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม

ของมหาวิทยาลัย 

4.1.2.2 แผนดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย ปการศึกษา 

2563 

4.1.2.3 รายละเอียดการจัดสรร

เงินงบประมาณแผนดิน ประจาํป

งบประมาณ 2563 และ 2564 

4.1.2.4 รายละเอียดการจัดสรร

เงินงบประมาณรายได ประจําป

งบประมาณ 2563 และ 2564 
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แผนดังกลาว 

สําหรับแผนดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทยมีการกําหนดวัตถุประสงค

ของแผนไวจํานวน 4 ขอ คือ 1. เพื่ออนุรักษ 

สงเสริม พัฒนา และเผยแพรผลงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 2. เพื่อ

เปนแหลงการเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 3. เพื่อสรางเครือขาย

ความรวมมือทางวัฒนธรรมกับภาครัฐและ

เอกชนทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 

4. เพื่อบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม

เขากับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ

การบริการวิชาการ ซ่ึงในแตละวัตถุประสงค

มีการกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนไว โดยกําหนดตัวบงชี้

ไวจํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ 1. จํานวนโครงการ 

/กิจกรรมที่เก่ียวของกับการอนุรักษ สงเสริม 

พัฒนา และเผยแพรผลงานดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 2. จํานวนฐานขอมูล/แหลง

การเรียนรู/องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 3. จํานวนเครือขายความ

รวมมือทางวัฒนธรรมกับภาครัฐและเอกชน 

4. โครงการ/กิจกรรม/รายวิชา/งานวิจัยที่มี

การบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมเขา

กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือ

การบริการวิชาการ 

ทั้ งนี้ มหาวิทยาลัย ได จั ดสรรเงิ น     

งบประมาณแผนดินและเงินงบประมาณ

จากเงินรายได เพื่อใหคณะและหนวยงานที่

เก่ียวของใชในการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรม

ไวในทุกปงบประมาณ 
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 3 มีการบูรณาการงาน

ดานศิลปวัฒนธรรม 

กับการเรียนการสอน 

หรือการวิจัย หรือการ

บริการวิชาการ ซึ่งนํา 

ไปสูการสืบสานการ

สรางความรู ความเขาใจ

ในศิลปวัฒนธรรม การ

ปรับและประยุกตใช

ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมีการส ง เส ริมและ

สนับสนุนใหหนวยงานที่เก่ียวของมีการจัด

โครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือ

การวิจัย หรือการบริการวิชาการ โดยในป

การศึกษา 2563 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยได

มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับ

การบริการวิชาการแกสังคม โดยดําเนินงาน

พัฒนาศูนยการเรียนรูออนไลน : ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมยานกะดีจีน โดย

ใหแตละคณะเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

ศูนยการเรียนรูดังกลาว 

นอกจากนั้นในแตละคณะ/หนวยงาน 

ยังมีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม 

กับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ 

ดังนี้  

1. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม บูรณา

การงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน

การสอน จํานวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการ

บรรยายความรูดานศิลปวัฒนธรรม เร่ือง 

เสนทางการเดิน เ รือ กับหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรใหแกนักศึกษาสาขาวิชาโลจิ

สติกส คณะวิทยาการจัดการ 2. โครงการ

สงเสริมพระพุทธศาสนา: วิถีพุทธ วิถีไทย 

บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา

ความจริงของชีวิต และบูรณาการงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ 

จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพลงพื้นบานตํานานขุนสมุทรจีน

ทองถ่ินสมุทรปราการ ใหแกชุมชนขุนสมุทร

จีน ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทร

เจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 

2. คณะครุศาสตร บูรณาการงานดาน

4.1.3.1 รายงานการประเมินตนเอง 

ปการศึกษา 2562 ของแตละคณะ 

/หนวยงาน 

4.1.3.2 รายละเอียดของแตละ

รายวิชา (มคอ.3) ที่บูรณาการ

งานดานศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน 

4.1.3.3 รายงานสรุปผลการดําเนิน

โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร รม บ ริ ก า ร

วิชาการที่บูรณาการกับงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมของแตละคณะ 

4.1.3.4 รายงานสรุปผลงานวิจัยที่

บูรณาการกับงานดานศิลปวัฒนธรรม

ของแตละคณะ 
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ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน จํานวน 

1 รายวิชา คือ สื่อการจัดการเรียนรู รายวิชา

สะเต็มศึกษาที่ บู รณาการกับวัฒนธรรม

ทองถ่ิน  

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

บูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับการ

เรียนการสอน จํานวน 2 รายวิชา คือ 1. โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการศาสตรพระราชากับ

การพัฒนาอยางยั่งยืน ในรายวิชาจิตสํานึก

และความรับผิดชอบตอสังคม 2. โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการรําเดี่ยวมาตรฐาน

ทางดานนาฏศิลปไทย ในรายวิชานาฏศิลป

ไทย 5 บูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม

กับการบริการวิชาการ จํานวน 8 โครงการ 

คือ 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต (รุนที่ 21 และ 22) 2.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสืบทอดวิถี

พุทธวิถีไทย 3. โครงการนาฏกรรมละคร

ไทย 4. โครงการบริการวิชาการอบรมเชิง

ปฏิบัติการออกแบบและสรางสรรคละคร

สําหรับเด็ก 5. โครงการประกวดถายภาพ: 

เสน-สาย-แสง-เงา คร้ังที่ 5 ภายใตหัวขอ 

“สีผานแสง” 6. โครงการนิทรรศการศิลปะ 

“Gift Tiny Day” คร้ังที่ 5 “มุมระบาย” 7.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความ 

สามารถเสริมทักษะทางภาษาไทย อบรม

การอานทํานองเสนาะ 8. โครงการประกวด

การอานออกเสียงรอยแกวภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 2 “สนอง

พระบรมราโชบายดวยรักและสามัคคี” 

บูรณาการกับงานวิจัย จํานวน 1 เร่ือง คือ 

ผลงานสรางสรรค ชุด สัตตนฤมิตอรุณ

ราชวราราม 
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4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

บูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรมกับ   

การเรียนการสอน จํานวน 4 รายวิชา คือ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะ

ประดิษฐดอกไมจากดินไทย” ในรายวิชา 

หลักศิลปะและการประยุกตในงานคหกรรม

ศาสตร และ ศิลปะการจัดดอกไมและ   

งานใบตอง 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะ

การประกอบอาหารไทย ในรายวิชาอาหาร

ไทย 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ

อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินดานศิลปะการ

ประกอบขนมไทย” ในรายวิชาขนมไทย   

4. การเผยแพรผลงานของนักศึกษา เร่ือง 

“การสอนทํามาลัยดอกรักแบบงาย ๆ”   

ในรายวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศในงานคหกรรมศาสตร 

5. คณะวิทยาการจัดการ บูรณาการ

งานดานศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ

สอน จํานวน 5 รายวิชา คือ 1. โครงการ

ออมสินยุวพัฒนรักษถ่ิน ในรายวิชาการวิจัย

ทางธุรกิจ 2. การบริหารจัดการผลิตภัณฑ

ชุมชน ใน รายวิชาการเปนผูประกอบการ 

3. การทัศนศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร 

ในรายวิชาหลักการมัคคุเทศก 4. โครงการ

อบรมมัคคุเทศกนอย รวมกับโรงเรียนบาน

ขุนสมุทรจีน ในรายวิชาทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืน และ 5. การทัศนศึกษาสถานที่สําคัญ

ทางประวัติศาสตร ใน รายวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการทองเที่ยว รายวิชาวิจัยทางธุรกิจ  

รายวิชาเศรษฐกิจเพื่อชีวิต รายวิชาการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย รายวิชาหลักการ

มัคคุเทศก รายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ในชีวิตประจําวัน และรายวิชาภาษาจีนเพื่อ

การทองเที่ยว 

 4 กํ า กั บ ติ ด ต า ม ใ ห มี  

การดํ า เนินงานและ

ประเมินความสําเร็จ

ตามตัวบงชี้ของแผน

ดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย และ

รายงานตอผูบ ริหาร

มหาวิทยาลัย 

มีการประชุมเพื่อกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความ

เปนไทยเปนประจําในแตละเดือน ซึ่งสํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม  ได ดํ า เนิ นการ

ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผน

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย เพื่อ

จัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และ

รายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 2 รอบ 

คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 

จากนั้นจึงนํามาจัดทําเปนรายงานประจําป  

สําหรับในปการศึกษา 2563 ที่ผานมา

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีการกําหนด

ตัวบงชี้ความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผน

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

จํานวน 4 ตัวบงชี้ ซึ่งจากการประเมินผล

การดําเนินงานพบวามีการดําเนินงานบรรลุ

ตามตัวบงชี้ทุกตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 100 

4.1.4.1 รายงานผลการดําเนิน 

งานดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทยประจําเดือน (รอบ 

6 เดือน และรอบ 12 เดือน) ของ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

4.1.4.2 รายงานการประชุม

ประจํ า เดือนคณะกรรมการ

บริหารงานสํ านัก ศิลปะและ

วัฒนธรรม  

4.1.4.3 รายงานผลการประเมิน

ความสํ า เ ร็ จ ตามตั วบ ง ชี้ วั ด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย ปการศึกษา 2563 

 5 นําผลการประเมินไป

ป รั บ ป รุ ง แ ผ น ห รื อ

กิจกรรมด าน ศิลป - 

วัฒนธรรมและความ

เปนไทย 

มหาวิทยาลัย โดยสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรมมีการนําผลการประเมินที่ไดจาก

การประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้วัด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปน ไทย ป

การศึกษา 2563 และขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 

2563 มาจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ ป

การศึกษา 2563 เพื่อปรับปรุงแผนหรือการ

ดําเนินกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

โดยเฉพาะขอเสนอแนะในเร่ืองการเผยแพร

4.1 .5 .1 แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ปการ 

ศึกษา 2563 

4.1.5.2 รายงานผลการดําเนิน 

งานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ปการ 

ศึกษา 2563 

4.1.5.3 รายงานผลการประเมิน

ความสํ า เ ร็ จ ตามตั วบ ง ชี้ วั ด

ความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย ปการศึกษา 2563 

4.1.5.4 รายงานผลการดําเนิน 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

องค ค วาม รู ห รื อง านสร า งส รรค ด า น

ศิลปวัฒนธรรมผานทางสื่อโซเชียลใหมาก

ข้ึน ดังนั้นในปการศึกษา 2563 ที่ผานมา 

สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  จึ ง ไ ด

ดําเนินการมอบหมายใหบุคลากรภายใน

หนวยงานมีจัดทําและนําองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมเผยแพรออกสูสาธารณชน

โดยผานชองทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะ

สื่อโซเชียล เชน เพจของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม และเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

อยางนอยจํานวน 5 องคความรูในแตะป

การศึกษา ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผานมา มี

การเผยแพรผลงานจํานวนหลายเร่ือง เชน 

ศิลปะการดนตรีกะเหร่ียงจังหวัดราชบุรี ผา

ทอกะเหร่ียง : ความงามตามวิถีธรรมชาติ 

งานดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทยประจําเดือน (รอบ 

6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 

ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1.5.5 แผนดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย ปการศึกษา 

2564 

 6 เผยแพรกิจกรรมหรือ

การบริการดานศิลป- 

วัฒนธรรมและความ

เปนไทยตอสาธารณชน 

มหาวิทยาลัยมีการส ง เส ริมและ

เผยแพรกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปน ไทยผ านชองทางต า ง  ๆ  ที่

หลากหลายและตอเนื่องตอสาธารณชน 

เชน เว็บไซตของมหาวิทยาลัย Facebook 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี และสถานีโทรทัศนกองทัพบก

ชอง 5 เปนตน โดยกิจกรรมหรือบริการ

ดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมี

รูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปแบบการจัด

กิจกรรมการอบรม/บรรยายทางวิชาการ/

การจัดนิทรรศการดานศิลปวัฒนธรรม เชน 

การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพรองคความรู 

เร่ือง ขนมฝร่ังกุฎีจีน ในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติดานศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจําป 2564 และงานเครือขาย

ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศ

ไทย คร้ังที่ 11 “วิถีศิลปวัฒนธรรมรวม

4.1.6.1 www.dru.ac.th 

4.1.6.2 

http://culture.dru.ac.th 

4.1.6.3 รายการฮอตไลนไทย

แลนด สถานีโทรทัศนกองทัพบก

ชอง 5 

4.1.6.4 Facebook สํานักศิลปะ

และวัฒนธรรม 

4.1.6.5 รายงานประจําป สํานัก

ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1.6.6 บันทึกขอตกลงความ

รวมมือเครือขายศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

สมัย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ระหวางวันที่ 22 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ตลอดจนการนําการแสดงดานศิลปวัฒนธรรม

ไปเผยแพรสูสาธารณชนในงานตาง ๆ ทั้ง 

ในระดับชุมชน และระดับประเทศ เชน 

โครงการสืบสานประเพณีรับบัว ประจําป 

พ.ศ. 2563 โครงการการแสดงเพลง

พื้นบานในงานนมัสการองคพระสมุทรเจดีย

และงานกาชาดจั งหวัดสมุทรปราการ 

ประจําป พ.ศ. 2563 ชุดการแสดง สัตตนฤ

มิตอรุณราชวราราม ในงานประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติดานศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจําป 2564 และงาน

เครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหง

ประเทศไทย คร้ังที่ 11 “วิถีศิลปวัฒนธรรม

รวมสมัย” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ระหวางวันที่ 22 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 

เปนตน 

 7 มีผลงานการสรางแหลง

เรียนรู  หรือชุมชนตน- 

แบบ หรือองคความรู 

ห รือนวั ตกรรมด าน

ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทยใหสอด

รับกับสังคมสมัยใหม 

มหาวิทยาลัย โดยคณะทั้ง 4 คณะ 

และชุมชนยานกะดีจีน ดําเนินการสราง

แหลงเรียนรู คือ “ศูนยการเรียนรูขนมฝร่ัง

กุฎีจีน” และ “ศูนยการเรียนรูออนไลน: 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยานกะดี

จีน” เพื่อรวบรวมองคความรูของทองถ่ิน 

ตลอดจนวฒันธรรมตาง ๆ ของแตละชุมชน 

อีกทั้งยังไดมอบหมายใหคณะวิทยาการ

จัดการรวมกับสํานักคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน และองคการบริหารสวนตําบล

แหลมฟาผา จัดตั้ง “ศูนยการเรียนรูสภาวะ

โลกรอนและระบบนิเวศปาชายเลน” เพื่อ

ใชเปนแหลงศึกษา และแหลงทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ ณ โรงเรียนบานขุนสมุทร อ.พระ

สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ  

4.1.7.1 

https://kudeejeen.dru.ac.th 

4.1.7.2 

https://asc.dru.ac.th/acc 

4.1.7.3 ศูนยการเรียนรูสภาวะ

โลกรอนและระบบนิเวศปาชาย

เลน 

4.1.7.4 ภาพประขาสัมพันธการ

เผยแพรผลงานสรางสรรคชุด   

“สัตตนฤมิตอรุณราชวราราม” 

4.1.7.5 นิทรรศการออนไลน 

เร่ือง บทละครรามเกียรติ์ พระ

ราชนิพนธ ในพระบาทสมเด็จ

พระเจากรุงธนบุรี 

https://www.dru.ac.th/druw
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัย โดยสาขา 

วิชานาฏศิลปและการแสดง คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร ยังไดสรางสรรคผลงาน

การแสดงชุด“สัตตนฤมิตอรุณราชวราราม” 

ซึ่ ง เป นการสร า งสรรคท า รํ าที่ ไ ด จาก

การศึกษาพระปรางควัดอรุณราชวราราม 

นอกจากนั้นสํานักศิลปะและวัฒนธรรมยัง

ไดนําเทคโนโลยีเขามาชวยเผยแพรให

ผลงานดานศิลปวัฒนธรรมมีความนาสนใจ

มากยิ่งข้ึน เชน การจัดแสดงนิทรรศการ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาตากสิน

มหาราช เนื่องในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระเจาตากสินมหาราช ประจําป 2563 

แบบออนไลน โดยการใช QR Code  เปน

ตน 

iki/2020/12/28/taksin-

exhibition/ 

 8 กํ า ห น ด ห รื อ ส ร า ง

มาตรฐานดานศิลป - 

วัฒนธรรมและความ

เปนไทยซึ่งเปนที่ยอมรับ

ในระดับชาติ 

- - 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินงาน 7 ขอ 5.00  - 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในคามเปนไทยหรือสรางโอกาส

และมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ท่ีทําใหเกิดความภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพ่ิม หรือนําไปใชประโยชนใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีการจัดทํา

ฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรม ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เรื่อง 
 

 

เกณฑการประเมิน 

 มีการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จํานวนองคความรู 

2 เรื่อง 

จํานวนองคความรู 

3 เรื่อง 

จํานวนองคความรู 

4 เรื่อง 

จํานวนองคความรู 

5 เรื่อง 

จํานวนองคความรู 

6 เรื่อง 

หมายเหตุ 

 ตองมีเอกสารทางวิชาการท่ีแสดงถึงการไดมา การคนควาประวัติของภูมิปญญาทองถ่ินน้ันอยางเปนระบบ 

  - เอกสารดานศิลปะและวัฒนธรรม 

  - งานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัย โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และคณะท้ัง 4 คณะ ได

ดําเนินการสรางองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาส

และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที่ รายการ ชื่อ-สกุล หนวยงาน รายการหลักฐาน 

1 ศูนยการเรียนรูขนมฝร่ังกุฎีจีน 

(แบบออนไลน) 

- มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏธนบุรี 

4.2.1.1 https://kudeejeen.dru.ac.th 

2 ศูนยการเรียนรูออนไลน: ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมยาน

กะดีจีน 

- มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏธนบุรี 

4.2.1.2 https://asc.dru.ac.th/acc 
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ที่ รายการ ชื่อ-สกุล หนวยงาน รายการหลักฐาน 

3 สื่อการจัดการเรียนรูรายวิชา 

สะเต็มศึกษาที่บูรณาการกับ

วัฒนธรรมทองถ่ิน 

- คณะครุศาสตร 

สาขาวชิา

วิทยาศาสตร

ทั่วไป 

4.2.1.3 สื่อการัดการเรียนรูรายวิชาสะเต็ม

ศึกษา จํานวน 1 ชิ้น 

4 ผลงานสรางสรรคการแสดง

นาฏศิลปไทย ชุด สัตตนฤมิตร

อรุณราชวราราม 

- คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

4.2.1.4 ภาพถายการแสดงชุด สัตตนฤมิตร 

อรุณราชวราราม 

5 ผลงานสรางสรรคการแสดงรํา

มาตรฐานดานนาฏศิลปไทย 

- คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

4.2.1.5 สูจิบัตรรวบรวมผลงานดานนาฏศิลป

ไทย 

6 ผลงานสรางสรรคการพัฒนา

ศิลปะเพื่ อการปรับภูมิทัศน

และอัตลักษณชุมชนวัดใหม

วิเชียร 

- คณะ

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

4.2.1.6 ภาพกิจกรรมสรางสรรคพัฒนาศิลปะ

เพื่อการปรับภูมิทัศนและอัตลักษณชุมชนวัด

ใหมวิเชียร 

7 องคความรู เร่ือง ออมสินยุวพัฒน

รักษถ่ินเพื่อเสริมสรางพัฒนาภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

- คณะวิทยาการ

จัดการ 

4.2.1.7 โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถ่ินเพื่อ

เสริมสรางพัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน 

8 คูมือดนตรีสี่ภาค - สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4.2.1.8 คูมือดนตรีสี่ภาค 

9 ผาทอกะเหร่ียง : ความงามตาม

วิถีธรรมชาติ 

- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4 . 2 . 1 . 9  https://www.dru.ac.th/druwiki/  

2021/03/05/culture0001/ 

10 ศิ ลปะกา รดนต รี กะ เห ร่ี ย ง

จังหวัดราชบุรี 

- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4.2.1.10 https://www.dru.ac.th/druwiki/  

2021/03/05/culture0002/ 

11 นิทรรศการออนไลน เร่ือง บท

ละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ

ในพระบาทสมเด็จพระเจากรุง

ธนบุรี 

- สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม 

4.2.1.11 https://www.dru.ac.th/druwiki/ 

2020/12/28/taksin-exhibition 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีองคความรู จํานวน 11 ชิ้น 5.00  - 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 4 : ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 
 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรล)ุ 

4.1 5.00 มีการดําเนินงาน 7 ขอ  - 5.00 

4.2 5.00 มีองคความรู จํานวน 11 ชิ้น  - 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4 5.00 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 4 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

1. มหาวิทยาลัยใหการสงเสริมและสนับสนุนงาน

ดานการอนุรักษ สงเสริม และเผยแพรผลงาน/องค

ความรูดานศิลปวัฒนธรรมโดยผานชองทางเว็บไซต 

และสื่อโซเชียลมีเดียตาง ๆ เพ่ือใหเปนแหลงฐานขอมูล

ด านศิลปวัฒนธรรมท่ีชุมชนหรือบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยสามารถนําความรูไปประยุกตใชได 

2. มหาวิทยาลัย โดยคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม และความเปน

ไทยกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วิชาการ 

มหาวิทยาลัยยังไมมีการสรางมาตรฐานดาน

ศิลปวัฒนธรรมใหเปนท่ียอมรับระดับชาติ อยางไรก็

ตาม มหาวิทยาลัยโดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

กําลังดําเนินการจัดทําแนวทางการดําเนินงานการ

สงเสริมหรือสนับสนุนในการสรางมาตรฐานดาน

ศิลปวัฒนธรรมใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น า  | 156 

 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 

 มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทําหนาท่ีในการกํากับ

ดูแลการทํางานของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจะตองบริหารจัดการดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพ 

เชน ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร

ท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 

 ตัวบงช้ี จํานวน 4 ตัวบงช้ี คือ 

 ตัวบงช้ีท่ี 5.1  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ  

                                กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณของคณะ 

 ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ผลการบริหารงานของคณะ 

 ตัวบงช้ีท่ี 5.4  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน 

เพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ และความตองการท่ีหลากหลายของประเทศท้ัง

ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชน 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมใหคณะมีการจัดทําแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน 

 2. มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะดําเนินการเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

 3. มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนท่ีกําหนด 

 4. มหาวิทยาลัยมีการนําผลไปปรบัปรุงระบบและกลไกตามขอ 1  

 5. มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับระบบและกลไกตามขอ 1 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มหาวิทยาลัยมีระบบ

และกลไกสงเสริมให

คณะมีการจัดทําแผน

จัดการหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรูที่

เนนการพัฒนาผูเรียน

แบบบูรณาการกับ

การทํางาน 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมให

ทุกคณะมีการจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน ดังนี ้

1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

จัดทําแผนการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน และรับผิดชอบงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ดานการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการทํางาน ระดับสถาบัน เพื่อ

ทําหนาที่กํากับ ติดตาม จัดเก็บขอมูล ปฏิบัติงาน

ใหสอดคลองและเปนไปตามตัวบงชี้และเกณฑ

5.1.1.1 คําสั่ งแตงตั้ งคณะ 

กรรมการดํา เนินการจัดทํา

แผน การเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน 

5.1.1.2 ประกาศ เร่ือง นโยบาย

การจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน 

5.1.1.3 แผนการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการทํางาน 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

มาตรฐานดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปการศึกษา 2563 รวมทั้งการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองในระดับสถาบัน 

องคประกอบที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 การจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

2) มีการจัดทําประกาศ เร่ือง ระบบและ

กลไกการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน และประกาศนโยบายการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการทํางาน เพื่อกําหนดระบบ

และกลไก และกํากับติดตามใหคณะ/หลักสูตร

ดําเนินการจัดทําแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน ตามศาสตรและความถนัด

ของแตละหลักสูตร เพื่อขับเคลื่อนใหคณะ/

หลักสูตร มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให

สอดคลองเหมาะสมกับสถานการณบริบทการ

เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสังคมและประเทศชาต ิ

3) คณะกรรมการฯ รวมกับคณะ จัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน และเปาหมายการดําเนินงาน ในป

การศึกษา 2563 โดยประเด็นที่สําคัญของ

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน ในปการศึกษา 2563 คือ หลักสูตรใหม 

หรือหลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุง ในป 2564 

ตองดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ให

เป น ไปตาม เกณฑมาตรฐานกรอบคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และทุกหลักสูตรตองมี

แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

หรือแผนการเรียนแบบ WIL ในเลมหลักสูตร 

 2 มหาวิทยาลัยมีการ

กํากับ ติดตามใหทุก

คณะดําเนินการเปน 

ไปตามแผนที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามใหทุกคณะ

ดําเนินการใหเปนไปตามแผนที่ กําหนด และ

รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะ ผานการ

จัดสงเอกสาร และการรายงานในที่ประชุม

คณะกรรมการฯ เพื่อใหคณะกรรมการฯ ได

5.1.2.1 สรุปโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร 

โมดูล และการจัดการเรียน

การสอน 

5.1.2.2 แผนการเรียนรูแบบ
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ชวยเหลือในประเด็นปญหาที่เกิดข้ึนระหวางการ

ดําเนินการ ซึ่งในปการศึกษา 2563 ไดมีการ

ดําเนินการตามแผน ดังนี้ 

1) มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาหลักสูตร โมดูล และการจัดการเรียนการ

สอน ให กับผูบริหารคณะและคณาจารยทุก

หลักสูตร เพื่อสงเสริม สนับสนุน และสรางความ

เขาใจที่ถูกตอง ในการจัดทําแผนการเรียนรูแบบ

บูรณาการกับการทํางาน รวมทั้งการพัฒนา

หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร/รายวิชา/

กิจกรรม การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน ระหวางวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 

2563 ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย

กําหนดใหทุกคณะนําสงแผนการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการทํางาน อยางนอยคณะละ 

1 หลักสูตร  

2) มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

วิชาการ เพื่อติดตามผลการดําเนินการ ตามแผน

จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การกับการทํางาน ในแตละภาคการศึกษา และ

กํากับใหหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม พ.ศ. 

2564 มีจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

และตองระบุแผนการจัดการเรียนรูแบบ WIL ใน

เลมหลักสูตร 

3) การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา   

ฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) ของแตละคณะ ใน

ปการศึกษา 2563 ทุกหลักสูตร มีแผนการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

เพื่อใหสอดคลองกับการทํางานและสามารถ

ปฏิบัติงานไดจริง เชน  

3.1) คณะครุศาสตร มีแผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน กับการฝก

บูรณาการกับการทํางาน 

5.1.2.3 เอกสารการเก่ียวกับ

หลักสูตรพันธุใหม 
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ประสบการณวิชาชีพครู 

3.2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

มี แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางานแบบสหกิจศึกษา ของสาขาวิชาการ

ออกแบบนิเทศศิลปและออกแบบดิจิทัล  

3.3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางานแบบสหกิจศึกษาของสาขาวิชา คหกรรม

ศาสตร และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

3.4) คณะวิทยาการจัดการมีแผนการ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางานแบบ 

WIL (Work Integrated Learning) ของหลักสูตร

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชา

การตลาด รวมกับ CP All ในปการศึกษา 2563 

นอกจากนี้ คณะและหนวยงาน (ศูนยบม

เพาะวิสาหกิจ หรือ UBI) ของมหาวิทยาลัยยังได

รวมดําเนินการพัฒนาหลักสูตรพันธุใหมทั้งแบบ 

degree และแบบ non-degree ของป

การศึกษา 2565 จํานวน 21 หลักสูตร เพื่อขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณจาก สป.อว. (อยู

ระหวางการพิจารณาผล) อีกทั้งยังมีการพัฒนา

หลักสูตรพันธุใหมแบบ WIL ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญ

ภายนอกมาเปนศักยภาพหลักสูตรจํานวน 2 

หลักสูตร ไดแก (1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล 

และ (2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการสรางสรรคดิจทิัลคอนเทนต 

4) มีการปรับแกไขเก่ียวกับกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันมากข้ึน รวมทั้งมีการพัฒนา

และใชระบบสารสนเทศในการกํากับ ติดตามการ

ดํา เนินการ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก

หลักสูตร/คณะ มากข้ึน 
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 3 มหาวิทยาลั ยมี การ

กํากับ ติดตามใหทุก

คณะประเมินความ 

สําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตาม   ใหทุก

คณะประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของ

แผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน ปการศึกษา 2563 ซึ่งจากการติดตาม

ผานการจัดสงเอกสารตามแบบฟอรม/กรอบเวลา

ที่กําหนด และการรายงานผลในการประชุม

คณะกรรมการบริหารวิชาการ พบวา  

1) ภายหลังการดําเนินโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร โมดูล และการ

จัดการเรียนการสอน ใหกับผูบริหารคณะและ

คณาจารย ทุกหลักสูตร ณ สวนนงนุช พัทยา 

จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 

2563 (ซึ่งมีการตั้งเปาหมายใหคณะมีหลักสูตร

แบบบูรณาการกับการทํางานหรือ WIL หรือ

หลักสูตรพันธุใหม หรือหลักสูตรระยะสั้น หรือ

การจัดการเรียนรูแบบเรียนรูตลอดชีวิตในระบบ

เทียบโอนความรูและประสบการณ (ระบบคลัง

หนวยกิตหรือ Credit Bank) อยางนอยคณะละ 

1 หลักสูตร โดยใหแตละคณะรายงานผลการ

กํากับติดตามแผนการจัดการเรียนรู และนําสง

มายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตามแบบฟอรมและกรอบเวลาที่กําหนดให)  

ผ ล จ า ก ก า ร กํ า กั บ ติ ด ต า ม  พ บ ว า             

ทุกคณะมีการสงแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การมายังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ครบทุกคณะ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงคของแผนที่

กําหนดไว 

2) จากการกําหนดใหหลักสูตรใหมหรือ

หลักสูตรปรับปรุง (ตามรอบการปรับปรุง พ.ศ. 

2564) ตองระบุแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณา

การหรือ WIL ในเลมหลักสูตร และสงเสริมใหทุก

หลักสูตรจัดทําความรวมมือ (MOU) รวมกับ

สถานประกอบการ/สถานศึกษา 

5.1.3.1 รายงานการประชุม 

5.1.3.2 รายงานผลการ

ประเมินความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผนจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ผลจากการกํากับติดตาม พบวา                   

- ในปการศึกษา 2563 ทุกหลักสูตรของทุก

คณะที่มีการพัฒนาหลักสูตรใหมและมีการ

ปรับปรุงหลักสูตร (ตามรอบการปรับปรุง 2564) 

มีแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน รวมทั้งสิ้นจํานวน 13 หลักสูตร แบงเปน

หลักสูตรใหม (3 หลักสูตร) และหลักสูตร

ปรับปรุง (10 หลักสูตร) โดยแยกเปนคณะ ได

ดังนี้                

(1) คณะครุศาสตร หลักสูตรใหม 2564 

จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร  ครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา  

(2) คณะมนุษยศาสตรและสังคม ศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง 2564 จํานวน 5 หลักสูตร 

ไดแก  

- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

เพื่อการสื่อสาร 

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา 

อังกฤษธุรกิจ 

- นิติศาสตรบัณฑิต 

(3) คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรใหม 

2564 จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการงานบริการสถาน พยาบาล 

- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการสรางดิจิทัลคอนเทนต 

(4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

หลักสูตรปรับปรุง 2564 จํานวน 5 หลักสูตร 

ไดแก  

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหก

รรมศาสตร 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัด 

การสิ่งแวดลอม 

- วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม

อาหาร 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

ซึ่งถือวาบรรลุผลตามแผนที่กําหนด 

3) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การกับการทํางาน ในปการศึกษา 2563 ผลจาก

การกํากับติดตาม พบวา  

- นักศึกษาสวนใหญของแตละหลักสูตร

สามารถเขาฝกประสบการณวชิาชีพ/สหกิจศึกษา

ในสถานประกอบการ/สถานศึกษา ไดตามกรอบ

เวลา และแผนที่ กํ า หนด ไ ว  แ ต เ นื่ อ ง จ า ก

สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ในชวง

ปการศึกษา 2563 ที่ผานมา สงผลใหนักศึกษา

บางสวน (บางหลักสูตรในบางคณะ) ไมสามารถ

ฝกปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามแผนที่กําหนดไว 

ทางคณะและหลักสูตรไดหาแนวทางในการ

ปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานบางสวนเพื่อ

แกไขปญหาและปรับเปลี่ยนแผนใหสอดคลอง

เหมาะสมตอการดําเนินงานภายใตมาตรการการ

ปองกันและเฝาระวังการระบาดของโรคโควิด-19 

เชน การเรียกตัวนักศึกษากลับ การเปลี่ยน

สถานที่ฝกปฏิบัติงาน (ในพื้นที่เสี่ยงสูง มาเปน

พื้นที่เสี่ยงต่ํา) การปรับเปลี่ยนวิธีการออกนิเทศน

นักศึกษาผานระบบสารสนเทศแทน เปนตน 

4) มหาวิทยาลัย มีการปรับแกไขกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและสอดคลอง

กับสถานการณปจจุบันมากข้ึน โดยในปการ 

ศึกษา 2563 ไดมีการจัดทํา (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี  ว าดวยการจัด
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

การศึกษาระบบคลังหนวยกิต ระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับและเปนแนวทางปฏิบัตใิน

การจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหนวยกิ

ตในอนาคต (อยูระหวางการดําเนินการ) 

 4 มหาวิทยาลัยมีการ

นํ า ผล ไปป รับป รุ ง

ระบบและกลไกตาม

ขอ 1 

มหาวิทยาลัยมีการนําผลการดําเนิน การมา

ทบทวน เพื่อปรับปรุงระบบและกลไกในการ

สงเสริมการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการ

ทํางาน โดยนําขอเสนอ แนะที่ไดจากที่ประชุม

คณะกรรมการฯ  และปญหาที่ พบ ในกา ร

ดําเนินการ มาปรับปรุง รวมทั้งมีการกําหนด

ทิศทาง เปาหมาย วัตถุประสงคของแผนและ

กิจกรรม การดําเนินการตามระบบและกลไก ใน

การพัฒนาดานการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยนําขอเสนอแนะ

ดังกลาวไปใชในการจัดทํา (ราง) แผนการจัดการ

เรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ปการศึกษา 

2564 ตอไป 

5.1.4.1 รายงานการประชุม 

5.1.4.2 แผนการจัดการเรียนรู

แบบบูรณาการกับการทํางาน    

ปการศึกษา 2564 

 5 มหาวิทยาลัยมีแนว

ปฏิบัติที่ ดี เ ก่ี ยว กับ

ระบบและกลไกตาม

ขอ 1 

มหาวิทยาลัยไดนําระบบและกลไกมาใชใน

การปฏิบัติ ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการและการ

คนหาแนวปฏิบัติที่ดี (ซึ่งยังไมครบรอบ PDCA)  

- 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการ 4 ขอ 4.00   
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ  

  กลุมมหาวิทยาลัยและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคมและ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก จําเปนตองมีการจัดทําแผนเพ่ือกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับเปาหมาย หรือยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนมีการบริหาร ท้ังดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความ

หลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและ

ตรวจสอบได 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย และพัฒนาไปสูแผน

กลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้ และเปาหมายของแผน

กลยุทธ 

 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไป

ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการ

สอนอยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

และโอกาสในการแขงขัน 

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย

ภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและใหระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม อยาง 1 เรื่อง 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดการความรู

ตามระบบ 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคคลกรสายวิชาการ และ 

สายสนับสนุน 

 7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ 

 

 

 



ห น า  | 166 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผล

การวิเคราะห SWOT กับ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

และพัฒนาไปสู แผนกล

ยุ ท ธ ทา งการเ งิ น  และ

แผนปฏิบัติการประจําป

ตามกรอบ เวลา เพื่ อ ให

บรรลุผลตามตัวบงชี้ และ

เปาหมายของแผนกลยุทธ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีการ

จัดทํายุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 โดยมี

การแต งตั้ งคณะทํางานจัดทําแผน 

ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ระยะที่ 1 พ.ศ. 

2560 - 2564 เปนการมีสวนรวมของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

แ ล ะ ผู มี ส ว น ไ ด ส ว น เ สี ย กั บ ท า ง

มหาวิทยาลัย โดยแผนยุทธศาสตรฯ นี้ 

ไดมีการวิเคราะหสถานการณภายใน

แล ะ ภา ย น อ ก  ที่ มี ผ ล ก ร ะท บ ต อ

มหาวิทยาลัย วิเคราะหจุดเดน จุดดอย 

โอกาส และอุปสรรค ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี (SWOT Analysis) รวมถึง

มีการนําวิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ

ของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณของ

บัณฑิต มาประกอบในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรฯ มีการดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุ รี เมื่อวันที่  7 - 9 พฤศจิกายน 

2561 ณ โรงแรมสปริงฟลด วิลเลจ 

กอลฟ แอนดสปา ตําบลสามพระยา 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุ รี  และ

นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ในคราว

5.2.1.1 ยุทธศาสตร พัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผน 

ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุ รี เพื่ อการพัฒนาทองถ่ิน 

ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 

5.2.1.2 คําสั่ งมหาวิทยาลั ย     

ราชภัฏธนบุรีที่ 3079/2561 เร่ือง

ใหกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี คณะกรรมการสภา

วิชาการและบุคลากรไปประชุม

เชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติ

การมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

5.2.1.3 แผนดําเนินงานประจําป

2563 

5.2.1.4 แผนดําเนินงานประจําป 

2564 

5.2.1.5 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย

ร า ช ภั ฏ ธ น บุ รี  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ  

พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 

กันยายน 2564) 

5.2.1.6 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ประชุมวาระพิเศษคร้ังที่ 1/2562 วัน

จันทรที่ 14 มกราคม 2562 และไดรับ

ความเห็น ชอบจากสภามหาวิทยาลัยให

นําไป ใชเปน กรอบแนวทางการบริหาร

และพัฒนามหาวิทยาลั ย ใหบรรลุ

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยตอไป  

กองนโยบายและแผน ไดจัดทําแผน

ดําเนินงานประจําป 2563 และ 2564 

เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงาน และ

การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยรวมถึงกําหนดตัวชี้วัด 

และคาเปาหมาย เพื่อประเมิน ผลการ

ดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และ

ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด

ของแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงินที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยมีคณะอนุกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฝาย

นโยบายแผนงบประมาณและการลงทุน 

เพื่อพิจารณาคําของบประมาณแผนดิน

และงบประมาณรายได 

กันยายน 2564) 

5.2.1.7 แผนกลยทุธทางการเงิน 

 2 การกํากับติดตามสงเสริม

ส นั บ ส นุ น ใ ห ทุ ก ค ณ ะ

ดํ า เ นิ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห                    

ข อ มู ล ท า ง ก า ร เ งิ น ที่

ประกอบไปดวยตนทุนตอ

หนวยในแตละหลักสูตร 

สั ดส วนค า ใช จ าย  เพื่ อ

พัฒนานักศึกษา อาจารย 

บุคลากร การจัดการเรียน

การสอนอยา งตอเนื่ อง 

เพื่อวิเคราะหความคุมคา

มีการดําเนินการจัดทําขอมูลตามที่

กรมบัญชีกลางกําหนดซ่ึงไดแนวทาง

ของหลักเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐ  (บัญชี

บริหาร)เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุ รี  จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวย

ผ ล ผ ลิ ต ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ             

พ.ศ. 2563  

โดยมอบหมายใหหนวยงานกอง

คลังและพัสดุ เปนผู รับผิดชอบและ

ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา 21 

5.2.2.1 รายงานตนทุนตอหนวย

ผลผลิต ประจํางบประมาณ 

2563 

5.2.2.2 รายงานผลการวิเคราะห

ตนทุนผลผลิ ต  และตนทุน

กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุ รี ประจําปงบประมาณ 

2563 

5.2.2.3 คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน

จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต

ของมหาวิทยาลัย 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ของการบริหารหลักสูตร

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ในการผลิตบัณฑิต และ

โอกาสในการแขงขัน 

แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.

2546 ตามแนวทางการประเมินผลตาม

เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ดานบัญชีภาครัฐประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เร่ืองที่ 4 ความมีประสิทธิผล 

ตามรายละเอียดดังนี้  

1. รายงานผลการคํานวณตนทุน

ผลผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  

2. รายงานผลการเปรียบเทียบ

ตนทุนผลผลิตระหวางปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 

3. แผน เพิ่ มประสิทธิภาพด าน

คาใชจาย จํานวน 2 เร่ือง 

4. แผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ดานการ

ปรับปรุงกิจกรรม จํานวน 2 เร่ือง 

5. รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนเพิ่มประสิทธิภาพและแผนเพิ่ม

สัมฤทธิ์และการใชประโยชนจากขอมูล

ตนทุนผลผลิตในการบริหารจัดการ

นําเสนอรายงานตนทุนตอหนวยผลผลิต 

มหาวิทยาลัย เ ห็นชอบรายงานตอ

กรมบัญชีกลาง เพื่อนําไปวิ เคราะห

เปรียบเทียบคาใชจายตนทุนผลผลิต

ระดับประเทศ ในหนวยงานผลผลิต

เดียวกัน 

และนําเสนอรายงานตนทุนตอ

หนวยผลผลิต ตอคณะทํางานจัดทํา

ตนทุนตอหนวยผลผลิต  ซึ่ งมีคณะ 

กรรมการที่ เปนตัวแทนจากทุกคณะ 

สํานัก สถาบัน พิจารณาข้ันตอนการ

คํ าน วณ  ผลการ คํ า นวณ ผลกา ร

วิ เคราะห  นํา ไปใช ในการประเมิน

5.2.2.4 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารมหาวิทยาลัย 

5.2.2.5 หลักฐานการเผยแพร

ข อมู ลท า ง ผลการ คํ า นวณ

ตนทุนผลผลิ ตและผลการ

เปรียบเทียบรวมถึงผลการ

วิเคราะหสาเหตุการเปลี่ยนแปลง

ตนทุนผลผลิตบนเว็บไซตของ

หนวยงาน 

5.2.2.6 สงผลการดําเนินงาน

ตามขอ 4.1 ในระบบ GAQA 

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 

2564 

5.2.2.7 สงผลการดําเนินงาน

ตามขอ 4.2 ในระบบ GAQA 

ภายในวันที่  1 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2564 

5.2.2.8 คณะทํางานตนทุนตอ

หนวยผลผลติของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 1/2564 

วันศุกร ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.

2564 เวลา 10.30 – 13.30 น. 

ณ หองนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

5.2.2.9 หนังสือแจงเวียนให

หนวยงานภายในที่เ ก่ียงของ

ทราบและถือปฏิบัติตามแผน

เพิ่มประสิทธิภาพและแผนเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ 
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ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ  ทุ ก

หนวยงาน นําไปใชในการวิ เคราะห

ความคุมคาของการบริหารหลักสูตร 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการบริหาร

หลั กสู ต ร  นํ า ไป ใช ใ นกา รบ ริหา ร

หลักสูตร ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ

การบริหารตอไป 

 3 ดําเนินงานตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงที่ เปนผลจาก

การวิเคราะหและระบุปจจัย

เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภาย 

นอก หรือปจจัยที่ไมสามารถ

ควบคุมไดที่สงผล ตอการ

ดํา เนินงานตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยและให

ระดับความเสี่ยงลดลงจาก

เดิม อยางนอย 1 เร่ือง 

มหาวิทยาลัยได จั ดทํ าแผนการ

บริหารความเสี่ ยงที่ สอดคล อง กับ

ยุ ท ธศา สตร ข องมหาวิ ทย าลั ย ใ น

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ โดยมีการกําหนดนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงใหทุกหนวยงานของ

มหาวิทยาลัยประเมินระบบงานเพื่อ

คนหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 

และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ใหการ

บริหารความเสี่ยงเปนภารกิจหนึ่งของ

หน วยงาน และหน วยงานจะต อง

ดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเปนงาน

ประจําและดําเนินการอยางตอเนื่องให

ทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงาน

การบริหารความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัย

ทุกสิ้นปการศึกษา และมีการรายงานผล

การบริหารความเสี่ยง และทบทวนความ

เสี่ยง  มีการกําหนดวัตถุประสงคการ

บริหารความเสี่ยงไวเพื่อใหหนวยงาน

คนหาความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง 

และจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง 

โดยไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานการ

บริหารความเสี่ยงไวดังนี้ จัดทํานโยบาย

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ไปสูการปฏิบัติ ใหทุกหนวยงานคนหา

ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง และ

5.1.3.1 แผนการบริหารความ

เสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ปการศึกษา 2563 

5.1.3.2 ผลการดําเนินงานตาม

แผนการบริหารความเสี่ ยง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี    

ปการศึกษา 2563 
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จั ดทํ าแผนการบ ริหารความ เสี่ ย ง 

มหาวิทยาลัยนําความเสี่ยงจากหนวยงาน

มารวมกันศึกษาวิเคราะห รวบรวมระบุ

จั ดลํ าดับและประเมิน ความเสี่ ยง 

มหาวิทยาลัยจัดทําแผนการบริหารความ

เสี่ยง และรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนการบริหารความเสี่ยง 

แผนการบริหารความเสี่ยง และผล

การดําเนินงานตามแผนการบริหารความ

เสี่ยง ปการศึกษา 2563 มีความเสี่ยง 

จํานวน 3 ดาน 6 ความเสี่ยง รายละเอียด

ดังนี้   

1) ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ ไดแก 

1. อนาคตการศึกษา (Education 

Disruption) และ 2. จํานวนนักศึกษา

แรกเขาไมเปนไปตามแผนรับนักศึกษา  

2) ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงาน 

ไดแก 1. คุณสมบัติอาจารยยังไมเปนไป

ตาม เกณฑมาตรฐานหลั กสูตร  2 . 

ผลงานวิจัยไมตอบโจทยแกไขปญหา

พื้ น ที่ ชุ ม ชนและท อ ง ถ่ิ น  แล ะ  3 . 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในยุค

ปกติวิถีใหม (New normal) และ  

3) ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ ไดแก 1.การเบิกจายที่

ไมยืดหยุนกับการเปลี่ยนแปลงในยุค

ปกติวิถีใหม (New normal)   

1) ความเสี่ยงทางดานกลยุทธ  

ความเสี่ยง 

1. อนาคตการศึกษา (Education 

Disruption) 

สาเหตุความเสี่ยง 

1.1 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางเกิน
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คาด กา รณ  เ นื่ อ ง จ า กสภ าพ ทา ง

เศรษฐกิจ สังคม โครงสรางประชากร 

สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีดิจิตอล

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

1.2 สถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่

ยังไมสิ้นสุด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 1.1 พัฒนาหลักสูตรใหตรงกับการ

เปลี่ยนแปลง 

     - หลักสูตรพันธุใหม 

     - หลักสูตรบูรณาการกับการทํางาน 

(Cooperative and Work Integrated 

Education: CWIE)      

- ฯลฯ 

 1.2 ปรับการเรียนการสอนใหมีการใช

เทคโนโลยีตามสถานการณ และทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

 1.3 พัฒนารูปแบบการทํางานแบบ 

Work from Home ที่มีการวัดผลการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

 1.4 พัฒนาระบบสารสนเทศใหรองรับ

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ

ออนไลน  

ระดับความเสี่ยงกอนการดําเนินงาน 

  ระดับสูงมาก 

ระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินงาน 

  ระดับสูง 

ผลการดําเนินงาน 

 1.1 คณะไดมีการพัฒนาหลักสูตรที่ตรง

กับการเปลี่ยนแปลงและทันตอความ

ตองการของสังคม เชน หลักสูตรพันธุ

ใหม และหลักสูตรบูรณาการกับการ
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ทํางาน เปนตน 

 1.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียน

การสอนแบบผสมผสาน โดยการจัดการ

เรียนการสอนแบบปกติ รวมกับการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไป

ตามความเหมาะสมกับสถานการณ ซึ่ง

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน

มีคุณภาพเทียบเคียงกับการสอนแบบ

ปกติ 

 1.3 มาตรการการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัย 

ไดแก 

 - การคัดกรอง (Screening)  

- สวมหนากาก (Mask)  

- ลางมือ (Hand Wash)  

- เวนระยะหาง (Social distancing)   

- ทําความสะอาด (Cleaning)  

- ควบคุมปริมาณคน 

- ลงทะเบียนเขา -ออกตามที่ รัฐ

กําหนด 

- รูปแบบการปฏิบัติงาน ณ ที่พัก

อาศัย (Work From Home) ของ

มหาวิทยาลัย 

- ใหหัวหนาหนวยงานมอบหมายงาน

ตามภาระหนาที่ของแตละบุคคลหรือ

สลั บวั นห รื อการ เหลื่ อม เ วล า เข า

ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตอง

เตรียมพรอมในการติดตอ หรือการสั่ง

การจากผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่

เก่ียวของกับงานที่ตองปฏิบัติตลอดเวลา 
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ในกรณีมี ความจํ า เปนเร งด วนเพื่ อ

ประโยชนของมหาวิทยาลัยใหหัวหนา

หน วยงานแจ ง ให บุ คลากร เข ามา

ป ฏิ บั ติ ง าน ได  โ ดย ไม ให ง านของ

หนวยงานและมหาวิทยาลัยเสียหาย 

  1.4 มหาวิทยาไดพัฒนาระบบการเรียน

การสอนออนไลนมี รายวิชา ทั้ งสิ้ น 

จํานวน 2,305 รายวิชา ดังนี้ 

   - รายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 179 

รายวิชา 

  - โครงการบัณฑิตศึกษา จํานวน 37 

รายวิชา 

  - คณะครุศาสตร จํานวน 316 รายวิชา 

  - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวน 455 รายวิชา 

  - คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 819 

รายวิชา 

  - คณะวิทยาศาสตรฯ จํานวน 499 

รายวิชา 

 

ความเสี่ยง 

 2. จํานวนนักศึกษาแรกเขาไมเปนไป

ตามแผนรับนักศึกษา 

สาเหตุความเสี่ยง 

 2.1 จํานวนประชากรกลุมวัยเรียนลด

จํานวนลง  

 2.2 ความทันสมัยของการจัดการเรียน

การสอน ครุภัณฑ/หองปฏิบัติการของ

สาขาวิชาเดียวกันหรือคลายกันใน

มหาวิทยาลัยคูแขง 

 2.3 นักเรียนใหความสนใจเรียนสาย

อาชีพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากสถาบันกลุม

อาชีวศึกษามีการเปดสอนในระดับ
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ปริญญาตรี 

 2 .4  นั ก เ รี ยนจํ านวนมาก ไม รู จั ก

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 2.1 พัฒนาบุคลากรใหเปนครูมืออาชีพ 

 2.2 ปรับปรุงหองปฏิบัติการและการ

จัดซื้อครุภัณฑใหมีความพรอมในการ

จัดการเรียนการสอน 

 2.3 ปรับการกําหนดภาระงานของบุ

คลกร โดยปรับลดภาระงานสอน และ

ให เพิ่ มภาระง านด านกา รบ ริกา ร

วิชาการ และโครงการหารายได 

 2.4 ปรับปรุงหลักสูตรที่มีความ

สอดคล อ ง กับคว ามต อ ง กา รขอ ง

ตลาดแรงงานมากข้ึน 

 2.5 จางบริษัทมืออาชีพมาทําการ

ประชาสัมพันธหลักสูตรและความ

นาสนใจของมหาวิทยาลัยสูสาธารณะ

มากข้ึน 

 

ระดับความเสี่ยงกอนการดําเนินงาน 

  ระดับสูง 

ระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินงาน 

  ระดับสูง 

ผลการดําเนินงาน 

  2.1 คณะไดดําเนินการจัดทําโครงการ

เพื่อสงเสริมและอาจารยในดานตาง ๆ 

เชน การศึกษาตอในระดับปริญญาเอก 

การขอกําหนดตําแหนงวิชาการ การ

จัดทําเอกสารตําราวิชาการ การเรียนการ

สอนออนไลนเพื่อใหอาจารยมีความรู

และทักษะในดานตางๆอยางตอเนื่อง 

  2.2 คณะไดดําเนินงานปรับปรุงภูมิ
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ทัศนของคณะ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี สมุทรปราการตลอดจนซอมแซม

ปรับปรุงครุภัณฑของคณะใหมีความ

พรอมในการใชงานอยูเสมอ 

  2.3 คณะและสาขาวิชาตางๆ ไดจัด

โครงการบริการวิชาการแกชุมชนและ

ทองถ่ินตามศาสตรและความถนัดของแต

ละสาขาวิชา โดยได เนนในเร่ืองการ

แกปญหาของชุมชนและความตองการ

ของชุมชนอยางแทจริง 

  2.4 มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนา

หลักสูตรใหมและปรับปรุง ป 2561 – 

2564 จํานวน 30 หลักสูตร โดยป

การศึกษา 2563 มีการพัฒนาหลักสูตร

ใหมและการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 

13 หลักสูตร ดังนี้ 

    - คณะค รุศาสตร  มี การพัฒนา

หลักสูตรใหม จํานวน 1 หลักสูตร ไดแก 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพล

ศึกษา 

    - คณะมนุษยศาสตรและสั งคม 

ศาสตร มีการปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 

5 หลักสูตร ไดแก 

  1) รัฐประศาสตรบัณฑิต 

  2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาไทย 

  3) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

  4) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

  5) นิติศาสตรบัณฑิต 

    - คณะวิทยาการจั ดการ  มีการ

พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม  จํ า น ว น  2 
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หลักสูตร ไดแก 

  1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิ ช ากา รจั ดกา รง านบ ริหา ร

สถานพยาบาล 

  2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสรางสรรคดิจิทัล

คอนเทนต 

   - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

การปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 5 หลักสูตร 

ไดแก 

  1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม 

  3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 

  4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร 

  5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 

    2 .5  มหาวิ ทยาลั ยและคณะได

ดําเนินงานปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ

ของคณะฯและของแตละสาขาวิชา

เพื่อใหมีความนาสนใจยิ่งข้ึนและใชเพื่อ

การประชาสัมพันธการรับนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

 

2) ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติงาน  

ความเสี่ยง 

1. คุณสมบัติของอาจารยยังไมเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

สาเหตุความเสี่ยง 

  1.1 อาจารยรุนเกาที่มีตําแหนงทาง
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วิชาการได เกษียณการทํางาน และ

อาจารย รุนใหมยังอยู ในชวงเวลาที่

พัฒนาผลงานทางวิชาการ  

  1.2 อาจารยรุนใหมยังไมมีผลงานที่จะ

ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ

ตามเกณฑที่กําหนด 

 1.3 แหลงตีพิมพงานวิจัยของอาจารย

ยังไม เพียงพอกับความตองการของ

อาจารยที่ตองการสงผลงานวิชาการ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1.1 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยได

จัดทําผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

  1.2 สงเสริมสนับสนุนใหมีระบบพี่

เลี้ยง และจัดทํามาตรการจูงใจในการ

ทําผลงานทางวิชาการ 

  1.3 สงเสริมการทําวิจัยในรูปชุด

โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสการไดรับ

ทุนวิจัย  

  1.4 สนับสนุนและผลักดันใหทุกคณะ

มีวารสารที่อยูในฐาน TCI เพื่อรองรับ

งานวิจัย 

ระดับความเสี่ยงกอนการดําเนินงาน 

  ระดับสูง 

ระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินงาน 

  ระดับปานกลาง 

ผลการดําเนินงาน 

1.1 คณะไดจัดทําโครงการสงเสริม

สนับสนุนใหอาจารยไดจัดทําผลงาน

ทางวิชาการอยางตอเนือ่ง 

 1.2 คณะไดจัดทําโครงการสงเสริม

สนับสนุนใหมีระบบพี่เลี้ยงและจัดทํา

มาตรการจูงใจในการทําผลงานทาง

วิชาการ 
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 1.3 มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและ

พัฒนาไดจัดทําโครงการสงเสริมการ

ตีพิมพ เผยแพร งานวิจัยในวารสาร 

รูปแบบ การเขียนบทความวิจัย เทคนิค

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพทั้งใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

 1.4 คณะไดดําเนินงานในการจัดทํา

วารสารเพื่อประเมินคุณภาพ วารสาร 

วิชาการ ที่คณะ มีวารสารวิชาการ TCI 

จากฐาน2เปนวารสารวิชาการ TCI  

ฐาน 1 

ความเสี่ยง 

  2. ผลงานวิจัยไมตอบโจทยแก ไข

ปญหาพื้นที่ชุมชนและทองถ่ิน 

สาเหตุความเสี่ยง 

  2.1 พื้นที่ชุมชนและทองถ่ินไมทราบ

ถึงความเชี่ยวชาญดานงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

  2.2 นักวิจัยขาดทกัษะในการเชื่อมโยง

งานวิจัยที่เปนองคความรูพื้นฐานไปสู

นวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาพื้นที่ชุมชน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินงาน

จั ด กิ จ ก ร รม / โ ค ร ง ก า ร เพื่ อ ส ร า ง

ผลงานวิจัยใหตอบโจทยการแก ไข

ปญหาพื้นที่ชุมชนและทองถ่ิน ดังนี้ 

     2.1 จัดอบรม สัมมนาภาคีเครือขาย

เพื่อเพิ่มสมรรถนะดานการวิจัยผลิต

นวัตกรรมเพื่อสรางสรรค หรือแกไข

ปญหาชุมชน 

     2.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูจากการ

ปฏิบัติการวิจัย และการทําวิจัยแบบ

บูรณาการระหวางชุมชนและทองถ่ิน 
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ระดับความเสี่ยงกอนการดําเนินงาน 

  ระดับสูง 

ระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินงาน 

  ระดับปานกลาง 

ผลการดําเนินงาน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดโครงการ 

ดังนี้ 

 2.1 โครงการพัฒนาโจทยวิจัยรวมกับ

สหกรณการเกษตรบางบอ 

 2.2 การพัฒนาโจทยวิ จั ยร วม กับ

หนวยงานเครือขาย โดยศึกษาวิจัย

เก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในเขต

พื้นที่ อําเภอบางบอ 

 2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ

พัฒนาแผนงาน/โครงการวิจัยภายใต

โปรแกรมที่ 3 :แผนงานการยกระดับ

ระบบฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสําหรับ

บุคลากรวัยทํางาน 

 

ความเสี่ยง 

3. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนใน

ยุคปกติวิถีใหม (New normal) 

 

สาเหตุความเสี่ยง 

  3.1 การเรียนการสอนที่ยังไมปรับการ

ใชเทคโนโลยีตามสถานการณ และทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

  3.2 สถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่

ยังไมสิ้นสุด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

  3.1 สงเสริมสนับสนุนใหอาจารย

จัดการเรียนการสอนออนไลน  
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  3.2 ส ง เสริมสนับสนุนใหอาจารย

จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  

  3.3 สงเสริมสนับสนุนการจัดหาสื่อ

การสอนในรูปแบบ e-Book ใหเพียงพอ  

  3.4 สงเสริมการจัดการเรียนการสอน

และประเมินผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  3.5 สงเสริมสนับสนุนการทําความ

รวมมือและจัดหาฐานขอมูลออนไลนทั้ง

ไทยและตางประเทศ 

  3.6 สงเสริมสนับสนุนการทําความ

รวมมือและจัดหาฐานขอมูลออนไลนทั้ง

ไทยและตางประเทศ 

ระดับความเสี่ยงกอนการดําเนินงาน 

  ระดับสูง 

ระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินงาน 

  ระดับปานกลาง 

ผลการดําเนินงาน 

3.1 มหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุนให

อาจารยจัดการเรียนการสอนออนไลน 

ซึ่งไดพัฒนาระบบการเรียนการสอน

ออนไลนมีรายวิชา ทั้งสิ้น จํานวน 2,305 

รายวิชา ดังนี้ 

 - รายวิชาศึกษาทั่วไป จํ านวน 179 

รายวิชา 

 - โครงการบัณฑิตศึกษา จํานวน 37 

รายวิชา 

 - คณะครุศาสตร จํานวน 316 รายวิชา 

 - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวน 455 รายวิชา 

 - คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 819 

รายวิชา 

 - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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จํานวน 499 รายวิชา 

  3.2 มหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุน

ใหอาจารยจัดการเรียนการสอนแบบ

ผสมผสาน โดยไดเลือกการใชการสอน

แบบ Online ผสมผสานกับการสอน

แบบปกติไดตามความเหมาะสม ซึ่งการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ เปน 

Online สามารถจัดใหมีคุณภาพ

เทียบเคียงไดกับการสอนแบบปกติ 

 3.3 มหาวิทยาลัยไดสงเสริมสนับสนุน

การจัดหาสื่อการสอนในรูปแบบ e-

book ทั้งภาษาไทยและตางประเทศ 

จํ านวน  10 ,328  เ ร่ื อง   แบ ง เป น 

ภาษาไทย 807 เร่ือง ภาษาตางประเทศ 

9,521 เร่ือง  

 3.4 อาจารยไดเรียนรูและเพิ่มทักษะใน

เร่ืองของการใชเทคโนโลยีผานสื่อระบบ

การเรียนการสอนผานระบบออนไลน 

 3.5 มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศไดทําความ

รวมมือกับ Google for Education 

เพื่ อใชฟงกชันตาง ๆ เชน  Google 

Meet, Google Drive เปนตน และทํา

ความรวมมือกับ Microsoft Thailand 

เพื่อใชฟงกชันตาง ๆ เชน Microsoft 

Teams, Microsoft 365 A1 เปนตน 

 3.6 มหาวิทยาลัยโดยสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศไดทําความ

รวมมือและจัดหาฐานขอมูลออนไลนทั้ง

ไทยและตางประเทศ มีจํานวน 10 

ฐานขอมูล ดังนี้ 

  - ProQuestDissertations& Theses 

Global 
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- Web of Science 

- ACS Publications 

- SpringerLink 

- Science Direct 

- Emerald Insight 

- ACM Digital Library 

- EBSCO (Academic Search 

Complete, Computers & Applied 

Sciences Complete (Trial) 

- TDC โครงการเครือขายหองสมุดใน

ประเทศไทย (ThaiLIS) 

- DRU IR (Dhonburi Rajabhat 

University Intellectual Repository) 

 

3) ความเสี่ยงทางดานการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบ  

 

ความเสี่ยง 

  การเบิกจ ายที่ ไ ม ยื ดหยุ น กับการ

เปลี่ยนแปลงในยุคปกติวิถีใหม (New 

normal)   

สาเหตุความเสี่ยง 

  1. การดําเนินงานตามพันธกิจตาง ๆ 

ในสถานการณการเปลี่ยนแปลงไปในยคุ

ปกติวิถีใหม (New normal) เชน รูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน 

รูปแบบการจัดประชุมคณะกรรมการ

ชุดตาง ๆ ผานระบบออนไลน รูปแบบ

ใหบริการวิชาการแกสังคมผานระบบ

ออนไลน และการจัดอบรมความ สามารถ

ดานดิจิทัลเพื่อสะทอนความสามารถ

ของนักศึกษาและบุคลากร โดยเฉพาะ

อยางความสามารถดานดิจิทัลของ
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นักศึกษาชั้นปสุดทายระดับปริญญาตรี

ที่สอบผานตามที่มหาวิทยาลัย เปนตน  

  2. สถานการณการแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่

ยังไมสิ้นสุด 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 1. จัดทําระเบียบ/ประกาศ/ขอบังคับให

ยืดหยุนกับการดําเนินงานตามพันธกิจใน

สถานการณการเปลี่ยนแปลงในยุคปกติ

วิถีใหม (New normal) และการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

 2. จัดทําแนวปฏิบัติในการเบิกจายเงิน

ใหแกผูขออนุมัติ 

 3. ใหความรูเก่ียวกับระเบียบ/ประกาศ/

ขอบังคับใหกับบุคลากร 

ระดับความเสี่ยงกอนการดําเนินงาน 

  ระดับสูง 

ระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินงาน 

  ระดับปานกลาง 

ผลการดําเนินงาน 

  1. มีการปรับปรุงระเบียบ/ประกาศ/

ขอบังคับใหยืดหยุนกับการดําเนินงาน

ในสถานการณการเปลี่ยนแปลง และ

แจงใหผูขออนุมัติทราบ 

  2. มีเผยแพรความรูเก่ียวกับระเบียบ/

ประกาศ/ขอบั ง คับให กับบุคลากร

ผูปฏิบัติงานเขาใจ 

  3. มีการประชุมเพื่อใหความรู

เ ก่ียวกับระเบียบการเบิกจายอยาง

ตอเนื่องในเร่ืองการดําเนินงานดานการ

เบิกจาย 
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 4 บริหารงานดวยหลักธรรมา-

ภิบาลอยางครบถวนทั้ ง 

10 ประการที่อธิบายการ

ดําเนิน งานอยางชัดเจน 

ผู บ ริ ห า ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

โปรงใส ตรวจสอบได พรอมรับผิดชอบ 

สรางความมั่นใจแกสังคม มีการตอตาน

ก า ร ทุ จ ริ ต ค อร รั ป ชั่ น ทุ ก รู ป แบ บ 

บริหารงานเพื่อใหมหาวิทยาลัยเปน

องคกรคุณธรรมและมีความโปรงใสใน

การปฏิบัติราชการ ยึดหลักดังนี้ 

1 )  ป ฏิบั ติ ง านทุ ก ข้ันตอนตาม

กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ 

2) ปลูกฝงและสรางความตระหนักรู 

คานิยมในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

รูจักแยกแยะประโยชนส วนตนกับ

ประโยชนส วนรวม มี กิจกรรมการ

ปลู กฝ งค านิ ยมต า ง  ๆ  ที่ เ ก่ี ย ว กับ

คุณธรรมและความโปรงใส มีทัศนคติที่

ดีในการดําเนินงาน โดยมหาวิทยาลัย  

มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง และ

มีกิจกรรมที่ผูบริหารอธิบายดวยสื่อวีดิ

ทัศน ITA : การพัฒนาและปรับปรุงการ

ปฏิบัติ งานตามกรอบการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใส เพื่อให

บุคลากรมีความเขาใจ เกิดทัศนคติ 

คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตย

สุจริต  

3) ไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริต

คอรรัปชั่น 

4) สรางสังคมที่มีจิตสํานึก ตระหนัก

ถึงผลร าย  และตอต านการทุ จ ริต

คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ มีกิจกรรมในการ

ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได

นํา infographic ในการเผยแพรขอมูล 

เปนการปลูกฝ งคานิยมสุจริตให กับ

5.1.4.1 รายงานผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปรงใสใน

การดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ ปงบประมาณ 2563 

(ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี 

5.1.4.2 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เร่ืองเจตจํานงใน

การบริหารงานมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563 

5.1.4.3 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เร่ือง มาตรการ

ใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม

ใ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

พ.ศ. 2563 

5.1.4.4 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เร่ืองมาตรการ

จัดการเ ร่ืองรองเ รียนทุจริต 

พ.ศ. 2563 

5.1.4.5 ประกาศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี เร่ืองมาตรการ

สงเสริมความโปรงใสในการ

จัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2563 

5.1.4.6 นโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2563 

5 . 1 . 4 . 7  ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดําเนินการตามนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 

2563 

5.1.4.8 ระเบียบและขอบังคับ

มหาวิทยาลั ยราชภัฏธนบุ รี 
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บุคลากร  โดยมหาวิทยาลัยมี การ

ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ทั้งการงด

รับ ของขวัญของฝากทุกเทศกาล ซึ่ง

เปนสวนหนึ่งของนโยบายในการปองกัน

และตอตานการทุจริต มีการชี้แจงในที่

ประชุมใหบุคลากรมีความเขาใจถึงการ

งดรับ ของขวัญของฝากทุกเทศกาล 

และมี การกล า ว ในการประชุ ม ถึ ง

สโลแกนที่วา “มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุ รี ยึดถือความถูกตองเปนใหญ 

สุจริตใจในการทํางาน” 

5) มุงบริหารมหาวิทยาลัยตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการ ที่

มหาวิทยาลัยยึดหลักบริหารจัดการตาม

แนวทางและนโยบายที่ไดกําหนดโดย มี

ตัวอยางผลการดําเนินงานดงันี ้

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยมีการ

บริหาร งานใหเกิดประสิทธิผลโดยมี

ก า ร จั ด ทํ า แ ล ะ ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม

แผนปฏิบัติราชการประจําป และมีการ

ดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

โดยมีการประ เมิน  ผลการป ฏิบั ติ

ราชการและการประกันคุณภาพเปน

ประจําทุกปพรอมทั้งมีการนําผลมา

ทบทวนและปรับปรุงในประเด็นที่

สามารถพัฒนาใหเกิดประสิทธิผลมาก

ข้ึน 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ไดมีการ

นําระบบหรือกระบวนการปฏิบัติงาน

โดยการใชเทคนิคและเคร่ืองมือการ

ขอบังคับและระเบียบพนักงาน

มหาวิทยาลัย  

5.1.4.9 ฐานขอมูลสารสนเทศ

ระบบงบประมาณ ระบบการเงิน 

ระบบงานพัสดุ ระบบบุคลากร 

และระบบเงินเดือน  

5 . 1 . 4 . . 1 0   เ ว็ บ บ อ ร ด

มหาวิทยาลัย สายตรงอธิการบด ี

5.1.4.11 รายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ประจําปงบประมาณ 2563  

5 . 1 . 4 . 12 แผนป ฏิ บั ติ ก า ร

ราชการ ประจําปงบประมาณ 

2563 

5.1.4.13 รายงานผลการใชจาย

ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย ไ ต ร ม า ส 

ประจําปงบประมาณ 2563 

5.1.4.14 การปรับยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สู

ความเปนเลิศ Reprofiling  

5.1.4.15 คําสั่งมอบหมายงาน

ใหกับรองอธิการบด ี

5.1.4.16 ขอบังคับ ระเบียบ 

คําสั่ง จํานวนเร่ืองอุทธรณรอง

ทุกข และการดําเนินการ 

5.1 .4 .17  รายงานผลการ

ประเมินตนเอง มหาวิทยาลัย

ราช ภัฏธนบุ รี  ป การ ศึกษา 

2563  

5.1.4.18 มติสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ในการประชุม

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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บริหารจัดการอย า ง เหมาะสม ให

มหาวิทยาลัยสามารถใชทรัพยากรทั้ง

ดานตนทุนแรงงาน และระยะเวลาให

เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีด

ความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม

ภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุก

กลุม 

3.หลักการตอบสนอง  

(Responsiveness)     

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ไดยึด

ตามประกาศเร่ืองมาตรการใหผูมีสวน

ไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยในพันธกิจดานการ

ผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัย เชน มีการดําเนินการ

เปดรับขอเสนอแนะจากนักศึกษาหรือผู

มี ส วน ได ส วน เสี ยห รือชุ มชนห รือ

หนวยงานภายนอก และนําขอเสนอ 

แนะนั้นมาปรับปรุงหรือปฏิบัติ เพื่อ

ตอบสนองความตองการของนักศึกษา

หรือผูมีสวนไดสวนเสียและสรางความ

พึงพอใจ ผานเว็บบอรดของมหาวิทยาลัย 

รวมไปถึงมีมาตรการการจัดการเร่ือง

รองเรียนทุจริตอยางชัดเจน 

4. หลักภาระรับผิดชอบ  

(Accountability)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยบริหาร

การดํ า เนินงานตามภารกิจ  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อ แสดงความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติหนาที่และผลงานตอ

เป าหมายที่ กํ าหนดไ ว  โ ดยความ

คร้ังที่ 7/2563 วันจันทรที่ 3 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบ

แผนการจัดการศึกษาตาม

ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี     

ปการศึกษา 2563 -2565  
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รับผิดชอบนั้น อยูในระดับที่สนองตอ

ความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง

ก า ร แ ส ด ง ถึ ง ค ว า ม สํ า นึ ก ใ น ก า ร

รับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ และมี

การมอบหมายงานตามลําดับ ตั้งแตรอง

อธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี 

ผู อํานวยการ และหนวยงานตางๆ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

5. หลักความโปรงใส  

(Transparency)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยมีการ

บริหารงานดวยความโปรงใส โดยมี

กลไกตางๆ ที่เอ้ือตอการทํางานและ

สามารถตรวจสอบได ดวยการเปดเผย

ข อ มู ล ให ทุ กคนห รือผู ที่ เ ก่ี ย วข อ ง

รับทราบ อาทิ เว็บไซตของมหาวิทยาลัย 

การรายงานทางการเงิน การเผยแพร

ข อ มู ล ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง

มหาวิทยาลัย มีหนวยงานตรวจสอบ

ภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย มี

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีการ

ประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการ

ดํา เนินงานของหนวยงานภาครัฐมี

มาตรการสงเสริมความโปรงใสในการ

จัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย 

6. หลักการมีสวนรวม (Participation)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดมีการ

สงเสริมใหเกิดกระบวนการที่ทุกกลุมมี

โอกาสไดเขารวมในการรับรูเรียนรู ทํา

ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ
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ปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ  รวม

คิดแนวทางการแกไขปญหา รวมใน

ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ แ ล ะ ร ว ม

กระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยดาน

ตาง ๆ และเปดโอกาสใหเกิดการมีสวน

รวมในทุกกลุม และในการดําเนินงาน

พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย 

การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม เชน  พันธกิจการบริการ

วิชาการแกสังคม ก็สรางการมีสวนรวม

ใหชุมชนและหนวยงานภายนอกรวมกัน

วิเคราะห และจัดทําแผนการบริการ

วิชาการแกสังคม สงผลใหการบริการ

วิชาการมีการดําเนินงานที่สอดคลอง

ความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง 

และสอดคลองกับยุทธศาสตร ใหม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนา

ทองถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป 

(พ.ศ. 2560 – 2579) อีกดวย  

7. หลักการกระจายอํานาจ  

(Decentralization)  

ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีแนวทางการ

บริหารตามนโยบายการบริทรัพยากร

บุคคลของมหาวิทยาลัย ยึดหลักการ

กระจายอํานาจ โดยมีการมอบหมาย

ภาระงานลงสูผูใตบังคับบัญชาตามลําดับ

ข้ัน ซึ่ งการมอบหมายภาระงานหรือ

กระจายอํานาจนั้น  มีระบบการควบคุม 

กํากับ ติดตาม ในการบริหารจัดการตาม

ภารกิจมหาวิทยาลัย ใหหนวยงานมี

ความคลองตัวในการดําเนินงาน   

8. หลักนิติธรรม (Rule of law)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยยึดถือ
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หลักการบริหารงาน “ครองตน ครอง

งาน และครองธรรม”  บริหารงานตาม

อํานาจของกฎหมาย  กฎระเบียบ 

ขอบังคับ ในการบริหารราชการดวย

ความเปนธรรม ไม เลือกปฏิบัติและ

คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวน

เสีย เพื่อใหเกิดความเปนธรรมเปน

มาตรฐานเดียวกัน มีการปฏิบัติราชการ

โดยใชขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ

มหาวิทยาลัยในการกํากับดูแล พรอม

ยังไดสงเสริมบุคลากรปฏิบัติตามกฎ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัย มีการ

บริหารดวยความเสมอภาคและเทา

เทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติแบงแยก เพศ 

เชื้อชาติ ศาสนา สถานะ ระดับการ 

ศึกษา และอ่ืนๆ พรอมยังสงเสริมใหทุก

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติ

ต อผู บ ริหาร คณาจารย  บุคลากร 

นักศึกษา และผูขอรับบริการดวยความ

เสมอภาคเทาเทียมกัน เชน การรับ

สมัครนักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอโดยไม

กีดกันเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลเร่ืองถ่ิน

กําเนิด เชื้อชาติ ความพิการสภาพทาง

กายหรือสุขภาพ  

10. หลักมุงเนนฉันทามติ  

(Consensus Oriented)  

ผูบริหารของมหาวิทยาลัยยึดฉันทา

มติ เพื่อหาสรุปตกลงรวมกันภายใตผูมี

สวนไดสวนเสียเพื่อนําขอตกลงไป

ปฏิบัติ พรอมกันนั้นยังเปดโอกาสให

บุคลากรทุกระดับไดแสดงความคิดเห็น
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เทาเทียมอยางเสรี เพื่อนําเอาขอเสนอ 

แนะ ความคิดเห็นตาง ๆ ของบุคลากร 

เชน ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา

ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ปการศึกษา 2563 - 2565 ที่มุงเนนรับ

ฟงความคิดเห็นอยางรอบดานจาก

ผูบริหาร คณาจารย  เจาหนาที่และ

ประชาคมทุกทาน 

   จากผลการบริหารงานที่ยึดมั่นใน

หลักธรรมาภิบาลดังกลาวสงผลให

มหาวิทยาลัยคะแนนการประเมิน

คุณธรรมและความโปร ง ใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

มีคะแนนเพิ่มข้ึนในทุกป ในปงบประมาณ 

2561 มหาวิทยาลัยได 75.40 คะแนน 

ในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได 

94.70 คะแนน และในปงบประมาณ 

2563 มหาวิทยาลัยได 98.73 คะแนน 

ซึ่งในปงบประมาณ 2562 และปงบ 

ประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรีมีคะแนนเปนอันดับที่ 1 ในกลุม

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยยังมุงมั่นและ

ให ค ว า มสํ า คัญข องก า รป ระ เมิ น

คุณธรรมและความโปร ง ใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐจึง

นําไปเปนสวนหนึ่ง ในการปรับปรุง 

พัฒนาข้ันตอนการใหบริการตาง ๆ  

และมีกาพัฒนาบริหารจัดการอยาง

ตอเนื่อง  

 5 การกํากับติดตามสงเสริม

สนับสนุนใหทุกหนวยงาน

ในมหาวิ ทยาลั ยมี กา ร

ดําเนินการจัดการความรู

มีการกํากับติดตามการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพ โดยมีการกําหนดให

ทุกหลักสูตร คณะ และหนวยงานสง

ตัวแทนเขามารวมเปนคณะกรรมการ

5.2.5.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษา ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 
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ตามระบบ ดํ า เนิ น ง านกลา งประ กัน คุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการ

แตงตั้งคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประจําป

การศึกษา 2563 มีการประชุมเพื่อ

กํากับติดตามงานของระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับหนวยงาน พรอม

ทั้งยังเปนเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยน

เรียนรู เ ก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

การจัดความรูภายในมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของ

การจัดการความรู ไดมีการดําเนินการ

สนับสนุนการจัดการความรูใหความรู

กับทุกหนวยงาน เพื่อใหทุกหนวยงาน

พัฒนาการจัดการความรูใหเปนระบบ 

มีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

โดยที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดประเด็น

การจัดการเรียนรูปการศึกษา 2563 

การบริการวิชาการแกสังคม 

โดยที่มหาวิทยาลัยมีการจัดทํา

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

พัฒนาศูนยการเรียนรูออนไลน : ความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมยานกะดีจีน

ตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธ

กับชุมชนและแผนการบริการวิชาการ

แกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ปการศึกษา 2563 

มหาวิทยาลัยมีการจัดประชุม  

1. วันที่ 30 เมษายน 2564 

2. วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 

3. วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  

2563 

https://office.dru.ac.th/_d

ocqadru/datas/dms/80/60

5ab5a761265.pdf  

5.2.5.2 การจัดการความรู

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ป

การศึกษา 2563 

5.2.5.3 ขาวกิจกรรมที่ดําเนิน 

งาน (30 เมษายน) 

https://www.dru.ac.th/dru

news/news/DNS00000208

1/   

5.2.5.4 ขาวกิจกรรมที่

ดําเนินงาน (14 พฤษภาคม) 

https://www.dru.ac.th/dru

news/news/DNS00000209

2/ 

5.2.5.5 ขาวกิจกรรมที่

ดําเนินงาน (31 พฤษภาคม) 

https://www.dru.ac.th/dru

news/news/DNS00000210

6/  

5.2.5.6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานพัฒนาศูนยการเรียนรู

ออนไลน : ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมยานกะดีจีนตาม

แผนการเสริมสรางความ สัมพันธ

กับชุมชนและแผนการบริการ

วิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 

https://asc.dru.ac.th/asc/p

ersonnel_main.php  

5.2.5.7 ศูนยการเรียนรูยาน

 

https://office.dru.ac.th/_docqadru/datas/dms/80/605ab5a761265.pdf
https://office.dru.ac.th/_docqadru/datas/dms/80/605ab5a761265.pdf
https://office.dru.ac.th/_docqadru/datas/dms/80/605ab5a761265.pdf
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002081/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002081/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002081/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002092/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002092/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002092/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002106/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002106/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000002106/
https://asc.dru.ac.th/asc/personnel_main.php
https://asc.dru.ac.th/asc/personnel_main.php
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ในการประชุมมีตัวแทนจากทุกคณะใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัย มีการสร างแนว

ปฏิบัติ ที่ ดี ในการประกัน คุณภาพ

การ ศึกษาภายในและ เป นสร า ง

แรงจูงใจในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยมีการนําผลจากการประเมิน

ระดับหลักสูตรและระดับคณะที่ มี

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ปการศึกษา 2562 

งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดทํา

เกียรติบัตรมอบใหระดับหลักสูตร และ

ระดับคณะในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) โดยมีทาน 

ผศ .ด ร . ยุ ว ลั กษณ  เ วช วิ ทย าขลั ง 

อธิการบดี เปนผูมอบเกียรติบัตร เมื่อ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ใหกับตัวแทน

ระดับหลักสูตรและตัวแทนระดับคณะ 

แ ล ะ นํ า ม า เ ป น ว า ร ะ ใ น ก า ร

แลกเปลี่ ยนเ รียน รู  ในการประชุ ม

คณะกรรมการการดําเนินงานกลาง

ประ กัน คุณภาพการ ศึกษา  ค ร้ั งที่ 

1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผล

จากการประเมินระดับหลักสูตรและ

ระดับคณะ ปการ ศึกษา 2562 ที่เปน

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 

งานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัด

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ 2563 เพื่อ 

สํารวจความคิดเห็นการกําหนด

เปาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ป

การศึกษา 2563 เพื่อมหาวิทยาลัยได

กะดีจีน 

https://asc.dru.ac.th/asc/i

ndex.php 

5.2.5.8 การประชุมคณะกรรมการ

การดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพการศึกษา (9 ธันวาคม) 

https://www.dru.ac.th/dru

news/news/DNS00000180

1/  

5.2.5.9 การมอบเกียรติบัตรให 

กับหลักสูตรและคณะ (3 ธันวาคม) 

https://www.dru.ac.th/dru

news/news/DNS00000178

3/  

5.2.5.10 การประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษา (24 กุมภาพันธ) 

https://www.dru.ac.th/dru

news/news/DNS00000193

4/  

 

https://asc.dru.ac.th/asc/index.php
https://asc.dru.ac.th/asc/index.php
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001801/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001801/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001801/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001783/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001783/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001783/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001934/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001934/
https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS000001934/
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จัดโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคลอง

กับเปาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 6 การกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผนการ

บริหารและแผนพัฒนา

บุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีการ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี (พ.ศ. 2563 - 2567) และ

มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและ

การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร 

โดยเร่ิมตั้งแตกระบวนการสรรหาบุคลากร

ที่มีคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรเพื่อ

นําไปสูการพัฒนางานผานเคร่ืองมือการ

พัฒนาบุคลากร ไดแก การสอนงาน 

การฝกอบรม การใชโปรแกรมพี่เลี้ยง 

การหมุน เวียนงานการมอบหมาย

โครงการการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อให

บุคลากรมีสมรรถนะ ศักยภาพและ

ความพรอมสําหรับกาวข้ึนสูตําแหนงที่

สูงข้ึน รวมถึงมีกระบวนการพิจารณา

ของกองทุนพัฒนาบุคลากรที่ให การ

สนับสนุนในดานการลาศึกษาตอและ

การทําผลงานวิชาการ 

จากการสนับสนุนตาง ๆ ขางตนนั้น 

สงผลใหมีการดําเนินงานในชวงระยะ 

เวลาประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการการ

สรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย 6 คร้ัง 

โดยดําเนินการสอบแขงขัน หรือการ

คัดเลือกเพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ 19 อัตราจําแนกออก 

เปน  

1.1) สายสนับสนุนวิชาการ 12 

อัตรา  

1.2) สายวิชาการ 7 อัตรา 

5.2.6.1 รางแผนพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลั ยราชภัฏธนบุ รี 

(พ.ศ. 2563 - 2567) 

5.2.6.2 โครงการสรรหาเพื่อบรรจุ

และแตงตั้งบุคคลเขาปฏิบัติงาน

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ 2563 

5.2.6.3 คําสั่ งมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี เร่ืองการแตงตั้ง

พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารง

ตําแหนงสูงข้ึน ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ

เฉพาะ 

5.2.6.4 คําสั่ งมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี เร่ืองการแตงตั้ง

และการให ได  รับเงินประจํา

ตําแหนง 

5.2.6.5 ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรีว าด วยกองทุน

พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบรีุ พ.ศ. 2558 

5.2.6.6 หนังสือกองพัฒนา

ระบบบริหารที่  อว 0642.30 

/593 เร่ืองขอมูลประกอบการ

จั ดทํ าแผนพัฒนาบุ คลากร

มหาวิทยาลั ยราชภัฏธนบุ รี 

ระยะเวลา 5 ป 

5.2.6.7 แบบการติดตามและ

ประ เมิ น ผล โค รง กา รต า ม

แผนพัฒนาบุคลากร 
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2. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน

การพัฒนาบุคลากรดานการลาศึกษาตอ 

ทั้งรูปแบบของการศึกษาภาคปกติ ซึ่ง

อยูระหวางดําเนินการในรอบปการ 

ศึกษานี้ จํานวน 2 ราย และรูปแบบ

ของการศึกษาภาคนอกเวลา โดย

ดําเนินการเพิ่มเติมจากปการศึกษาที่

แลว จํานวน 1 ราย 

3. มหาวิทยาลัยมีการใหทุนการ 

ศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร เพิ่ม

จากปการศึกษา 2561 จํานวน 1 ราย 

4. มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมและ

สนับสนุนให บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการได รับการแต งตั้ ง ใหดํ า ร ง

ตําแหนงสูงข้ึน โดยการพัฒนาความรู

ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพื่อ

สําหรับใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลให

ป การศึกษา 2563 มีบุคลากรได รับ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่สูงข้ึน ระดับ

ชํานาญการ จํานวน 5 ราย 

5. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุน

บุคลากรสายวิช าการ ให ก าว ข้ึนสู

ตําแหนงทางวิชาการ พรอมทั้งสงเสริม

และผลักดันใหบุคลากรสายวิชาการทํา

ผลงานทางวิชาการ โดยการใหเงินทุน

สนับสนุนการทําผลงานวิชาการจาก

กองทุนพัฒนาบุคลากรโดยเพิ่มจากป

การศึกษา 2562 

ซึ่งสามารถจําแนกรายละเอียด 

ออกเปน 

5.1) มีผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงผู ช วยศาสตราจารย จํานวน 

11 ราย 

5 . 2 . 6 . 8 ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดําเนินการตามนโยบายการ

บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล 

มหาวิทยาลั ยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําป 2564 

(https://office.dru.ac.th/  

_docweb/datas/dms/192 

/608bd2a3f1f2e.pdf) 
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5.2) มีผูที่ไดรับเงินทุนสนับสนุน

การทําผลงานวิชาการจากกองทุน

พัฒนาบุคลากร จํานวน 18 ราย 

6. มหาวิทยาลัยมีนโยบายการ

บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ทั้ง 4 กลยุทธ ไดแก 

6.1) การบริหารจัดการการ

พัฒนาบุคลากรใหมีระบบ กลไกและ

การดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากร

ที่ มีป ระสิทธิภาพและมีท รัพยากร

สนับสนุนการดําเนินงานอยางเพียงพอ 

6.2) การพัฒนาผูบริหาร โดย

ตระหนักถึงการพัฒนาผูที่จะกาวข้ึนสู

ตําแหนงประเภทผูบริหาร ใหสมรรถนะ

และทักษะในการบริหารในระดับสูง 

6.3) การพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ 

ให มีบุคลากรดํารงตําแหน 

งทางวิชาการจํานวนเพิ่มข้ึน มีคุณวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงกับ

สาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปดสอนและ

สามารถเปนศักยภาพใหแกหลักสูตรได

จํานวนเพิ่ม ข้ึน มีสมรรถนะ รวมถึง

ทักษะในการปฏิบัติงานในระดับสูงข้ึน 

6.4) การพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

ใหบุคลากรที่คุณสมบัติครบถ

วนและเหมาะสมไดดํารง  ตําแหนงใน

ระดับสูงข้ึน 

ซึ่งมีการนํานโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลไปสูการปฏิบัติ ผาน

การจัดโครงการและกิจกรรมตางๆ แต

ดวยสถานการณของโรคติดเชื้อไวรัสโค
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โรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัย

จึงปรับรูปแบบการพัฒนาบุคลากร โดย

เนนแบบการศึกษาดวยตนเองและ       

สื่ออิเล็กทรอนิกสทางออนไลนมากข้ึน 

เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการควบคุม

ของภาครัฐ 

 7 การกํากับติดตามสงเสริม

สนับสนุนใหทุกหนวยงาน

ในมหาวิ ทยา ลั ย มี กา ร

ดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพภายใน ตามระบบ

และกลไกที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ประกอบดวยการ

ควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ

คุณภาพ และการประเมิน

คุณภาพ 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในตามกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โดย

จั ด ทํ า ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

มหา วิ ทย าลั ย  จั ดทํ า แผนกา รจั ด

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และเกณฑการประกัน

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ข อ ง

มหาวทิยาลัย โดยวางระบบการติดตาม

แล ะ ส ง เ ส ริ ม ให ทุ กห น ว ย ง า น ใ น

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพตามกระบวนการตาง ๆ 

ประกอบไปดวย การควบคุมคุณภาพ 

กา รตรวจสอบ คุณภาพ  และกา ร

ประเมินคุณภาพ โดยมีรายละเอียดการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

  1. การควบคุมคุณภาพ   

     1 .1  นํ าข อ เสนอแนะจากสภา

มหาวิทยาลัยดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา และขอกําหนดนโยบายดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยลงสู

หลักสูตร คณะ และหนวยงานสนับสนุน   

เพื่อนําไปปฏิบัต ิ

     1.2 แต งตั้ งด วยคณะกรรมการ

อํานวยการดานการประกันคุณภาพ

5.2.7.1 คําสั่ งที่  2726/2563 

เร่ือง แต งตั้ งคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 

2563 

5.2.7.2 เปาหมายแตละตัวบงชี้

ตามองคประกอบในการประกัน

คุ ณ ภ า พ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  ป

การศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 

2563 - 31 พฤษภาคม 2564) 

5.2 .7 .3  ป ฏิทินปฏิบั ติ งาน

ประ กัน คุณภาพการ ศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2563 

5.2.7.4 แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan)  

ปการศึกษา 2563 

5.2.7.5 แบบรายงานการกํากับ

ติดตาม การดําเนินงานตาม

แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 

(Improvement Plan) ป

การศึกษา 2563 

5.2.7.6 รายงานการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษา คร้ัง

ที่ 2/2563  เร่ืองแนวปฏิบัติการ

ดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
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การศึกษา มีหนาที่ ดังนี้ 

 - กําหนดนโยบายดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  - กํากับดูแล องคประกอบ ตัวบงชี้

และเป าหมายการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา 

2563 

  - ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน 

ของคณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปดวย

ความเรียบรอย 

  1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาที่

ดังนี้ 

   - ดําเนินงานตามนโยบายและ

แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย 

  - ดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการ ศึ กษา  ( Improvement 

Plan) การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในหนวยงานใหสอดคลองกับแผน

ของมหาวิทยาลัย 

  - พัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายใน ใหสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา มาตรฐานมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏ และ ระบบ CHE QA online ใน

ระดับหลักสูตร คณะ หนวยงานสนับสนุน 

และมหาวิทยาลัย 

  - พัฒนาแนวทางการประสานงาน

และสนับสนุนทุกหนวยงาน เพื่อใหเกิด

ความเข า ใจ ความช วยเหลื อ และ

ประชาสัมพันธการประกันคุณภาพ

ระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยกับ

การศึกษาภายใน ประจํ าป

การศึกษา 2563 วันที่ 24 เดือน 

กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

5.2.7.7 เกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย   ปการศึกษา 

2563 

5.2.7.8 แนวทางการเขียน

รายงานการประเมินตนเอง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ป

การศึกษา 2563 

5.2.7.9 รายละเอียดการจัดสรร

ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ น ดิ น แ ล ะ

งบประมาณรายไดของงาน

ประ กัน คุณภาพการ ศึกษา 

ปงบประมาณ 2563 

5.2.7.10 รายงานการประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 8/2563  วันที่ 14 เดือน 

กันยายน  พ.ศ. 2563 
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งานประกันคุณภาพการศึกษา 

 - ดําเนินการจัดทํารายงานประจําป

ที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ  (SAR) ที่

มีขอมูลครบถวนตามเกณฑมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาที่พัฒนาข้ึน 

และสอดคลองมาตรฐานการอุดมศึกษา

ซึ่งกําหนดไวในระบบ CHE QA online 

และติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม

เกณฑคุณภาพ 

  1.4 กําหนดผูกํากับดูแล และผูจัด เก็บ

ขอมูล ตามองคประกอบ 

  1.5 มอบเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ใหกับระดับหลักสูตร 

และระดับคณะ เพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติที่ดี และจัดทําปฏิทินการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อเปนแนวทางใน

การปฏิบัติงาน 

   1.6 จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับการ

ประ กัน คุ ณภาพการศึ กษา ระดั บ

หลักสูตร ระดับคณะ หนวยงานสนับสนุน 

แ ล ะ ร ะ ดั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย  โ ด ย มี

วั ต ถุ ป ระส งค ให บุ คล าก รภาย ใน

มหาวิ ทยาลั ยฯ เข า ใจ เ ร่ื อง เกณฑ

มาตรฐานการประกันคุณภาพฯ โดยผาน

รูปแบบการประชุ มคณะกรรมการ

ดํ า เนิ น งานกลางประ กั น คุ ณภาพ

การศึกษา และผานกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 

        - ประชุมชี้แจงเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  23 เดือน 

ธันวาคม พ.ศ. 2563 และวันที่  24 
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กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

        - ประชุมชี้แจงการใชเกณฑการ

ประ กัน คุณภาพการศึ กษาภายใน 

มหาวิทยาลัย สําหรับหนวยงานสนับสนุน 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

        - อบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สําหรับผู

ไมมีประสบการณ) ระหวางวันที่ 16  ถึง

วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 

       - อบรมการใชงานฐานขอมูลดาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CHE 

QA Online) ระดับหลักสูตร ระหวาง

วันที่ 19 เดือน สิงหาคม และวันที่ 26 

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563  

  1.7 กิจกรรมดานประกันคุณภาพ

การศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัยเครือขาย 

ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชน 

      - ประชุมชี้แจงการปรับปรุงเกณฑ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เมื่อ

วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563   

      - ประชุมชี้แจงเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ

ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 เดือน 

มีนาคม พ.ศ. 2564 

2. การตรวจสอบคุณภาพ 

    มหาวิทยาลัยมีกระบวนการตรวจสอบ

คุณภาพการดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 
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2563  

    - การรายงานผลการดําเนินงานดาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และ

หนวยงานสนับสนุน ผานการติดตามการ

ดํ า เนิ นงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) รอบ 6 เดือน และ 

9 เดือน และมีนําผลการรายงานการ

ติดตามดังกลาวฯ มารายงานตอที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพ 

    - ตรวจสอบคุณภาพของการดําเนิน 

งานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสถาบันผานการประชุมวิพากษ

(ราง)รายงานการประเมินตนเอง ระดับ

สถาบัน เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน 

พ.ศ. 2563 และผานการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพ และคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหสอดคลอง

กับแนวทางการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้  ยังดํ าเนินการสํารวจ

หลักสูตรที่ไมสามารถดําเนินการครบทุก

ตัวบงชี้ตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพื่ อใหหลักสูตรเหลานั้น

ดําเนินการยื่นเร่ืองเพื่อขอยกเวนรับการ

ประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ป

การศึกษา 2563 รายตัวบงชี้ เพื่อใหผล

การประเมินสอดคลองกับการดําเนินงาน

ของหลักสูตรมากที่สุด 

  3. การประเมินคุณภาพ  
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     1. มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหนวยงาน

ใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2562 โดยแบงเปนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาทั้ งสิ้ น 3 ระดับ คือ ระดับ

หลั กสู ตร  ระดั บคณะ และระดั บ

มหาวิทยาลัย รวมถึงมีเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน

สนับสนุนที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

   2. กําหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพ

ภายใน ไวดังนี ้

      ระดับหลักสูตร ระหวางวันที่ 1 – 11 

มิถุนายน 2564  

      ระดั บคณะ ระหว า งวั นที่   21 

มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564 

      ระดับหนวยงานสนับสนุน ระหวาง

วันที่  21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564 

       ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 9 – 31 

สิงหาคม 2564  

  3. ดําเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตามปฏิทินการประเมิน

คุณภาพที่กําหนด 

  4. กํากับการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ

คณะ และระดับมหาวทิยาลัย 

  5. จั ดทํ ารายงานผลการประเมิ น

คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป

การศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ ระดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงระดับ

หนวยงานสนับสนุนและรายงานตอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 

และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
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  6. กรอกขอมูลการดําเนินงานและสง

รายงานผลผานระบบ CHE QA Online 

ให สป.อว.ทราบ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00  - 

 

ตัวบงช้ี 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

อธิบายตัวบงช้ี 

 ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละมหาวิทยาลัยไดมีการกํากับ ติดตามและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

เกณฑมาตรฐานท่ีเก่ียวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังมีผลการดําเนินงานใน

แตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 
 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

 

 
 

หมายเหตุ : คณะท่ีดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ 

และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะน้ันมาคํานวณในตัวบงช้ีน้ี แตตองรายงานผล

ในตัวบงช้ีน้ีใหครบถวน 

 

ผลการดําเนินงาน 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2563 

คณะครุศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้       4.54 คะแนน  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้      4.50 คะแนน  

คณะวิทยาการจัดการ ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้       4.44 คะแนน  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้      4.43 คะแนน  

ดังนั้นคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ  

คะแนนท่ีได = 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

จํานวนคณะท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 
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รายการหลักฐาน 

 5.3.1.1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร 

  5.3.1.2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร  

และสังคมศาสตร 

 5.3.1.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ 

  5.3.1.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลย ี

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.50 ผลการประเมินของทุกคณะ 

(4.54 + 4.50 + 4.44 + 4.43)/4  

= 4.48 

4.48 -  

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมี

การดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้

และเกณฑการประเมินจะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถ

สงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

เกณฑมาตรฐาน 

 1.  มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไป

ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

 2.  มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผล

การติดตามใหกรรมการระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 3.  มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตามองคประกอบ

การประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

4.54 + 4.50 + 4.44 + 4.43 
= 4.48 คะแนน 

4 
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 4.  นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและคณะท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับมหาวิทยาลัย

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 5.  นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงาน

ของคณะใหมีคุณภาพดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

 6.  มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1 มีระบบและกลไกใน

การกํากับติดตามการ

ดํ า เนิ นกา รประ กั น

คุณภาพหลักสูตรและ

คณะให เป น ไปตาม

องคประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 

มหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา กํากับติดตาม

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีการดําเนินงานดังนี้ 

กําหนดใหทุกหลักสูตร คณะ และ

หนวยงานสงตัวแทนเขามารวมเปน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

เพื่อรับทราบนโยบายที่เก่ียวของกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และกํากับ

ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

ระดับหลักสูตร คณะ และหนวยงาน 

พรอมทั้งยังเปนเวทีสําหรับแลกเปลี่ยน

เรียนรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการ 

ศึกษา ทําใหสามารถดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ไดอยางครบถวน 

ตามระบบและกลไกดังตอไปนี้  

การควบคุม มหาวิทยาลัยมีการ

กําหนดเปาหมายในแตละตัวบงชี้ จัดทํา

แนวปฏิบัติการดําเนินงาน และปฏิทินการ

ปฏิบัติงาน ดานประกันคุณภาพการศึกษา 

5.4.1.1 คําสั่งที่ 2726/2563 เร่ือง 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปการศึกษา 2563 

5.4.1.2 คําสั่งที่1420/2564 เร่ือง 

แตงตั้ งคณะกรรมการจัดทําเลม

รายงานประเมินตนเอง ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 

2563 

5.4.1.3 เปาหมายแตละตัวบงชี้ตาม

องคประกอบในการประกันคุณภาพ

การศึกษา ปการศึกษา 2563 (1 

มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 

2564) 

5.4.1.4 แนวปฏิบัติการดําเนินงาน

ดานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2563 

5.4.1.5 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปการ 

ศึกษา 2563 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว จึงมีการจัด

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษา เปนประจําทุก

เดือน เพื่อเปนการควบคุมใหไปถึงเปาหมาย

ที่ตั้งไว และสําหรับแกไขปญหาในระหวาง

ทาง 

ติดตามการดําเนินงาน นอกจากจะมี

การติดตามการดําเนินงานผานทางที่

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนประจําทุก

เดือนแลว นอกจากนี้ยังมีแบบรายงาน

การกํากับติดตาม การดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพ โดยติดตามทุกๆ 6 

เดือน และ 9 เดือน และ 

ประเมินคุณภาพ มีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ 

หนวยงาน และมหาวิทยาลัย โดยได

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําเลมรายงาน

การประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหเลมรายงานการประเมินตนเอง 

ระดับมหาวิทยาลัยมี ความครบถ วน

สมบูรณ มีแนวทางการเขียนในแตละ

องคประกอบเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

พรอมทั้งสามารถสรุปการดําเนินงานตลอด

ทั้งปการศึกษา 2563 ใหคณะกรรมการ

ผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาไดเห็น

ภาพรวมในการดําเนินงานจากเลมรายงาน

การประเมินตนเองเลมนี้  

หลังจากตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

เรียบรอยแลว ทางงานประกันคุณภาพ 

จะนํารายงานเสนอตอสภามหาวิทยาลัย

และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งมีการสงรายงานผลการประเมิน

5.4.1.6 แบบรายงานการกํากับ 

ติดตาม การดําเนินงานตามแผน 

พัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

Plan) ปการศึกษา 2563 

5.4 .1 .7 บันทึกขอความที่  อว 

0642.24/176 ลงวันที่ 21 กันยายน 

2563 เร่ือง แจงมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 

8/2563 โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เร่ืองสรุปผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

และระดับคณะ ประจําปการศึกษา 

2562 

5.4.1.8 บันทึกขอความที่ อว 

0642.24/222 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2563 เร่ือง แจงมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 

10/2563 โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เร่ืองรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี ประจําปการศึกษา 

2562 (1 มิถุนายน 2562 ถึง 31 

พฤษภาคม 2563) และตาราง

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระหวางปการศึกษา 

2561 กับปการศึกษา 2562 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ตนเอง ใหกับตนสังกัด ตามเวลาที่กําหนด

โดยผานระบบ CHE QA Online พรอม

นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

และขอเสนอแนะที่ไดจากคณะกรรมการ 

ผูประเมิน ไปจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) เพื่อนํามาปรับปรุง

ในปถัดไป 

 2 มีคณะกรรมการกํากับ

ติดตามการดําเนินงาน

ใหเปนไปตามระบบที่

กําหนดในขอ 1 และ

รายงานผลการติดตาม

ให ก ร รม กา ร ระดั บ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พื่ อ

พิจารณา 

มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน 

งานกลางประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

การจัดประชุมเปนประจําตลอดปการ 

ศึกษา เพื่อเปนการติดตามการดําเนินงาน 

ของระดับหลักสูตร คณะ และหนวยงาน 

แลวนําผลการติดตาม ที่ไดรายงานในที่

ประชุมแจงใหมหาวิทยาลัยทราบตอไป 

 

5.4.2.1 คําสั่งที่ 2726/2563 เร่ือง 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

กลางประกันคุณภาพการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปการศึกษา 2563 

5.4.2.2 วาระการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5.4.2.3 แบบรายงานการกํากับ ติดตาม 

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) ปการศึกษา 

2563 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากร

เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร

ดําเนินงานของหลักสูตร

และคณะ ใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและ

คณะ 

มีการจัดสรรทรัพยากรดานงบประมาณ

ใหกับหลักสูตร และคณะตาง ๆ ทั้งใน

สวนของเงินงบประมาณแผนดิน และเงิน

งบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัย เพื่อ

สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร 

และคณะ นําไปใชสําหรับการจัดการ

เรียนการสอน จัดกิจกรรมตาง ๆ การ

จัดซื้อ จัดจางวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อใชในการ

สนับสนุนการเรียน การสอน และเพื่อ

ดําเนินการตามองคประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ของหลักสูตร 

และคณะ  

 

5.4.3.1 รายละเอียดการจัดสรรงบ 

ประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  (1 ตุลาคม 2562 - 30 

กันยายน 2563) 

5.4.3.2 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 

2563) 

5.4.3.3 รายละเอียดการจัดสรรงบ 

ประมาณแผนดินมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏธนบุรี ประจําปงบประมาณ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 

กันยายน 2564) 

5.4.3.4 รายละเอียดการจัดสรรงบ 

ประมาณรายจายจากเงินรายได

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุ รี 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 

ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 4 นํ า ผลกา รประ เมิ น

คุณภาพทุกหลักสูตร 

และทุกคณะที่ผานการ

พิจารณาของกรรมการ

ระดั บมหาวิ ทยาลั ย

เสนอสภามหาวิทยาลัย 

เพื่อพิจารณา 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพการ 

ศึกษาภายในของระดับหลักสูตร และคณะ 

ปการศึกษา 2563 นําเสนอคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ  

5.4.4.1 บันทึกขอความ ที่ สนป. 

075 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 

เร่ือง มอบเร่ืองเขาวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

5.4.4.2 บันทึกขอความ ที่ สนป. 

076 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 

เร่ืองมอบเร่ืองเขาวาระการประชุม

สภามหาวิทยาลัย 

5.4.4.3 วาระการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย 

5.4.4.4 วาระการประชุมสภามหาวทิยาลยั 

5.4.4.5 ตารางสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2563 

5.4.4.6 ตารางสรุปผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ ประจําปการศึกษา 2563 

 5 นําผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะจากสภา

มหาวิทยาลยัมาปรับปรุง

ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร

ดํา เนินงานของคณะ  

ใหมีคุณภาพดีข้ึนอยาง

ตอเนื่อง 

มีการนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปการศึกษา 2562 

เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ัง

ที่ 8/2563 และนําขอเสนอแนะจากสภา

มหาวิทยาลัย แจงใหคณะ ทั้ง 4 คณะ

ดํา เนินการตามที่ สภามหาวิทยาลัย

เสนอแนะตอไป 

 

5 .4 .5 .1 บันทึกขอความที่  อว 

0642.24/176 ลงวันที่ 21 กันยายน 

2563 เร่ือง แจงมติที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คร้ังที่ 

8/2563 โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เร่ืองสรุปผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

และระดับคณะ ประจําปการศึกษา 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

2562 

5.4.5.2 ตารางสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2562 

5.4.5.3 ตารางสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 

2562 

5.4.5.4 ตารางสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2563 

5.4.5.5 ตารางสรุปผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ ประจําปการศึกษา 2563 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ

ทุกหลักสูตรผานองค 

ประกอบที่ 1 การกํากับ

มาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีหลักสูตร

ทั้ งหมด 35 หลักสูตร ประกอบด วย 

หลักสูตรปริญญาตรี จํานวน 33 หลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร 

และป.บัณฑิตวิชาชีพครู จํานวน 1 หลักสูตร 

โดยทั้ง 35 หลักสูตร ผานองคประกอบที่ 

1 การกํากับมาตรฐานทุกหลักสูตร ซึ่งมี

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร

อยูที่คะแนน 3.51 

5.4.6.1 ตารางสรุปผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 

2563 

5.4.6.2 เลมรายงานผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ท้ัง 4 คณะ ประจําป

การศึกษา 2563 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00  - 
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สรุปผลการประเมินตนเอง องคประกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเปาหมาย คะแนนการ

ประเมิน  (บรรลุ)  (ไมบรรล)ุ 

5.1 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

5.2 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

5.3 4.50 คะแนนเฉลีย่ของผลการ

ประเมินระดับคณะทุกคณะ 

-  4.48 

5.4 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ  - 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5 3.87 

 

ผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา องคประกอบท่ี 5 
 

จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา 

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการบริหารงานดวย

หลักธรรมาภิบาลเปนอยางมาก โดยผลงานท่ีเห็นได

เดนชัด คือ การท่ีผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐ ประจําป 

2563 โดยไดคะแนนอันดับ 1 ของประเภทสถาบัน 

อุดมศึกษา คะแนนเฉลี่ย 98.73 ระดับ AA จาก

ท้ังหมด 83 แหง นับเปนปท่ี 2 ติดตอกัน และได

คะแนนเปนอันดับท่ี 4 ของระดับประเทศอีกดวย 

 

มหาวิทยาลัยควรมีเตรียมการสงเสริมใหบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยความรูความเขาใจเก่ียวกับ

มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑใหม 

และการขับเคลื่อนคุณภาพหลักสูตรสูมาตรฐานสากล

ดวย AUN - QA (ASEAN University Network 

Quality Assurance) ใหท่ัวถึงท้ังองคกร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3  

สรุปการประเมิน และ 

ทิศทางการพฒันา 
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สรุปการประเมิน และทิศทางการพัฒนา 

สรุปการประเมิน 

 ตารางท่ี ส.1  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 

ของมหาวิทยาลัย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบงชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 
3.60 

คาเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 

ทุกหลักสูตร 
3.51 

ตัวบงชี้ 1.2 อาจารยประจาํมหาวิทยาลัยที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 
3.44 

29.42 
X 5 3.68 

40 

ตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจาํมหาวิทยาลัยที่มี

ตําแหนงทางวิชาการ 
2.42 

31.28 
X 5 2.61 

60 

ตัวบงชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

5.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ 

4.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

ดานดิจทิัล 

5.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมใน

การสรางนวตักรรม 
4.00 

14.655 
= 3.66 3.66 

4 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบงชี้ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัยหรืองาน

สังสรรค 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัย งาน

สรางสรรค หรือนวัตกรรม 
4.70 

22.48 
= 4.50 4.50 

5 

ตัวบงชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัย 
4.50 

22.80 
= 4.56 4.56 

5 

ตัวบงชี้ 2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอชุมชน 
5.00 

71 
X 5 = 17.75 5.00 

20 

     

 



 | 212 ห น  า

 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
เปาหมาย 

(คะแนน) 

ผลการดําเนินงาน1 

คะแนนการประเมิน 

ของมหาวิทยาลัย 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (% หรือ

สัดสวน) 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบงชี้ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ 

เพื่อการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

5.00 
100 

X 5 5.00 
15 

องคประกอบที่ 4  ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ตัวบงชี้ 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวฒันธรรม 

และความเปนไทย 
5.00 มีการดําเนินงาน 7 ขอ 5.00 

ตัวบงชีท้ี่ 4.2 ผลลัพธดานศิลปวฒันธรรม และ

ความเปนไทย 
5.00 จํานวนองคความรู 11 เร่ือง 5.00 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 

ตัวบงชี้ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 
5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 4.00 

ตัวบงชี้ 5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อ

การกํากับติดตามผลลพัธตามพนัธกิจ กลุม

มหาวิทยาลยั และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

ตัวบงชี้ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 
4.50 คะแนนเฉลีย่ของผลการประเมนิ

ระดับคณะทุกคณะ 
4.48 

ตัวบงชี้ 5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 

5.00 
มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 4.56 4.55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรับตัวบงชี้นั้นๆ เชน ระบุเปนคารอยละ หรือระบุเปนคะแนนหรือระบุเปนจํานวน  

หรือระบุเปนขอ 
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ตารางท่ี ส.2 การวิเคราะหผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
 

องค 

ประกอบท่ี 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 - 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 - 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 - 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 8 1.2, 1.3 

(3.68+2.61) 

1.4, 1.5 

1.6, 1.7 

(5.00+5.00 

+5.00+5.00) 

1.1, 1.8 

(3.51+3.66) 

4.18 ระดับด ี

2 4 2.2 

(4.50) 

2.1 

(5.00) 

2.3, 2.4 

(4.56+5.00) 

4.77 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, 5.3, 5.4 

(4.00+4.48 

+5.00) 

5.2 

(5.00) 

4.62 ระดับดีมาก 

รวม 20 3 10 7 4.55 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน 
3.60 

ระดับดี 

4.85 

ระดับดีมาก 

4.54 

ระดับดีมาก 

  

 

1) *ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2) *ตัวบงชี้ที่ 5.3 เปนคาคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ 
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ทิศทางการพัฒนา 

การพัฒนาบุคลากรดานการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยจําแนกเปนรายคณะดังนี้ 

คณะ 
ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

ผศ. รศ. ศ. ผศ. รศ. ศ. ผศ. รศ. ศ. ผศ. รศ. ศ. ผศ. รศ. ศ. 

คร. 10 3 - 7 4 - 23 6 1 35 10 - 32 13 2 

มส. 13 2 - 23 7 - 38 8 - 42 10 1 44 10 2 

วจก. 19 1 - 29 3 - 39 6 - 45 8 - 52 11 - 

วท. 18 - - 18 1 - 21 2 - 25 3 - 30 3 - 

รวม 60 6 - 77 15 - 121 22 1 147 31 1 158 37 4 

หมายเหตุ 

 คร. = คณะครุศาสตร       มส. = คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      วจก. = คณะวิทยาการจัดการ วท = คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

การพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดยจําแนกเปนรายคณะดังนี้ 

คณะ ป 2563 ป 2564 ป 2565 ป 2566 ป 2567 

คณะครุศาสตร 19 20 24 23 36 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 18 23 32 39 43 

คณะวิทยาการจัดการ 18 22 27 27 28 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 15 16 22 23 24 

รวม 70 81 105 112 131 

 

 


