PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา

แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564-2565)
คําชี้แจง
1) เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาสํารวจความพรอมของตนเองกอนการประเมินคุณภาพภายนอกตาม
แนวทางการประเมิน คุณภาพภายนอก ระดั บ อุ ดมศึ ก ษา (พ.ศ. 2564-2565) เทานั้ น หา ม
เผยแพร
2) เพื่อ ใหสถาบันอุดมศึกษาทําการประเมินตนเองวา มีผลการดําเนินงานตามประเด็นพิจารณา
ตามบริบ ทของสถาบันอุดมศึกษาหรือไม และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
อยางไร พรอมทั้งแสดงรายการหลักฐาน/ผลการดําเนินการที่เกี่ยวของใหคณะผูประเมินใชเปน
ขอมูลเบื้องตนประกอบกับรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สําหรับการวิเคราะหและประเมิน
คุณภาพภายนอก
** กรณีไมมีผลการดําเนินงานของสถาบั นอุดมศึกษาตามประเด็นพิจารณา โปรดระบุเหตุผ ล
ประกอบ
3) โปรดบันทึกขอมูลใหครบทุกประเด็นพิจารณาตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา

PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ดานที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (1) ผลการสัง เคราะหเ ชิง คุณภาพที่ส ถาบั นอุดมศึก ษาจัดทําในเรื่องการดําเนินงาน
ที่ ส ะท อ นอั ต ลั ก ษณ ภ ายใต พั น ธกิ จ หลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 4 ด า น และการตอบสนองความต อ งการ
ของทองถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตรชาติ
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )
 ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีความ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนปฏิรูประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผน Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2560 – 2574
ยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 –
2579) รวมไปถึงแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย
นาอยู” ภายใต วิสัยทัศนในการพัฒนาพื้นที่ “เมืองอุตสาหกรรมเชิง นิเวศ เกษตรปลอดภัย แหลงทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลกับการพัฒนาเมือง ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมั่นคงปลอดภัย” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีการดําเนินงานที่สะทอนอัตลักษณภายใต
พันธกิจ หลักของมหาวิ ทยาลัยซึ่งมียุทธศาสตรพัฒนาและแผนปฏิบัติการมหาวิท ยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560 – 2564) เปนแผนปฏิบัติการหลัก (Masterplan) เพื่อถายทอดใหคณะนําไปจัดทํา
แผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูทเี่ นนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน และสํานัก/สถาบัน
นําไปจัดทําแผนพัฒนาตามพันธกิจตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของพื้นที่และประเทศทั้งในการดําเนินงาน
เชิงพันธกิจ และเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผน
ยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2559 – 2561 มี 7 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อมุงสูความเปนเลิศและเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานใน
ประเทศและกลุมประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถสูง ทันสมัย และมีความเปนมืออาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ใหตอบสนองตอการดําเนินงาน
ตามภารกิจ ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2559 – 2561 สอดคลองกับตามพันธกิจ 4 ดานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อมุงสูความเปนเลิศและเปนที่ยอมรับของตลาดแรงงานใน
ประเทศและกลุมประชาคมอาเซียน สอดคลองกับพันธกิจดานการเรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค สอดคลองกับพันธกิจดานการวิจัย
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (1) ผลการสัง เคราะหเ ชิง คุณภาพที่ส ถาบั นอุดมศึก ษาจัดทําในเรื่องการดําเนินงาน
ที่ ส ะท อ นอั ต ลั ก ษณ ภ ายใต พั น ธกิ จ หลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 4 ด า น และการตอบสนองความต อ งการ
ของทองถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม สอดคลองกับพันธกิจดานบริการวิชาการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น สอดคลองกับพันธกิจดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2562 – 2563 มี 4 ยุทธศาสตร ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ซึ่งยุทธศาสตร ป พ.ศ. 2562 – 2563 สอดคลองกับพันธกิจ 4 ดานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับ
พันธกิจดานการเรียนสอน
และ ยุท ธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น สอดคลองกับพันธกิจ ดานการวิจัย พันธกิจดานการบริก าร
วิชาการ และพันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
นอกจากนั้นแลวพันธกิจ 4 ดานของมหาวิทยาลัยสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดังตารางตอไปนี้
พันธกิจ 4 ดาน
ของมหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตรชาติ
20 ป พ.ศ.2561-2580

พั น ธกิ จ ด า นการเรี ย นการ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
สอน
และเสริ ม สร า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

พันธกิจดานการวิจัย

พั น ธ กิ จ ด า นกา รบริ ก า ร
วิชาการ
และพันธกิจดานการทํานุ
ำรุงศิลปวัฒนธรรม
พั น ธกิ จ ด า นการเรี ย นการ
สอน

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
และเสริ ม สร า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรกระทรวง การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 - 2570
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาใหทันสมัยมีคุณภาพและสราง
สังคมแหงการเรียนรู
เปาหมายที่ .2 การสรางโอกาสในการ
เข า ถึ ง การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย ของประเทศและสร า งระบบ
นิเวศการวิจัย
เปาหมายที่ 2.2 การพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก
เปาหมายที่ 3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร
และนวั ต กรรมเพื่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาใหทันสมัยมีคุณภาพและสราง
สังคมแหงการเรียนรู
เปาหมายที่ 4.2 การสรา งโอกาสในการ
เข า ถึ ง การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี เพื่อพัฒนาทองถิ่น
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564
ยุท ธศาสตร ที่ 2 การผลิ ต ครู แ ละ
พัฒนาครู
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (1) ผลการสัง เคราะหเ ชิง คุณภาพที่ส ถาบั นอุดมศึก ษาจัดทําในเรื่องการดําเนินงาน
ที่ ส ะท อ นอั ต ลั ก ษณ ภ ายใต พั น ธกิ จ หลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 4 ด า น และการตอบสนองความต อ งการ
ของทองถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตรชาติ
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามพันธกิจในแตละประเด็นยุทธศาสตร มีดงั ตอไปนี้
ผลการบรรลุตัวชี้วัดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในแตละประเด็นยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2558*
พันธกิจ

ยุทธศาสตร

ดา นการเรี ยนการ
สอน

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการ
จัดการศึ กษาเพื่อ มุงสูค วาม
เป น เลิ ศ และเป น ที่ ย อมรั บ
ของตลาดแรงงานใน
ประเทศและกลุมประชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริการ
วิชาการแกชุมชนแ ะสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริม
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริม
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

ด า น ก าร บ ริ ก า ร
วิชาการ
ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ดานการวิจัย

ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม
บรรลุ
5
-

5

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
5

5

5

5

5

5

9

9

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

รอยละตัวชี้วัด
บรรลุ
ไมบรรลุ
100

-

-

100

-

5

-

100

-

8

1**

88.89

11.11

*รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2558
**งานวิจัยที่ยังไมมีผลงานที่ไดรับการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร
ผลการบรรลุตัวชี้วัดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในแตละประเด็นยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2559*
พันธกิจ

ยุทธศาสตร

ดานการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการ
จัดการศึกษาเพื่อมุงสูค วาม
เปน เลิศ และเปน ที่ยอมรับ
ของตลาดแ รงงานใน
ป ร ะ เ ทศ แ ละ ก ลุ ม
ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริการ
วิชาการแกชุมชนและสังคม
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 3 ก า ร
ส ง เ ส ริ ม ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ปวั ฒ น ธร รมและภู มิ
ปญญาทองถิ่น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 4 ก า ร
สงเสริมและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

ดานการบริการวิชาการ
ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ดานการวิจัย

13

ผลการ
ดําเนินงาน
ตาม
ตัวชี้วัด
13

9

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
บรรลุ ไมบรรลุ

รอยละตัวชี้วัด
บรรลุ ไมบรรลุ

13

-

100

-

9

9

-

100

-

7

7

7

-

10

-

9

9

8

1**

88.89

11.11

*รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2559
**งานวิจัยที่ยงั ไมมีผลงานทีไ่ ดรับการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร

แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

3

PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (1) ผลการสัง เคราะหเ ชิง คุณภาพที่ส ถาบั นอุดมศึก ษาจัดทําในเรื่องการดําเนินงาน
ที่ ส ะท อ นอั ต ลั ก ษณ ภ ายใต พั น ธกิ จ หลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 4 ด า น และการตอบสนองความต อ งการ
ของทองถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตรชาติ
ผลการบรรลุตัวชี้วัดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในแตละประเด็นยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2560*
พันธกิจ

ยุทธศาสตร

ด า นการเรี ย นการ
สอน

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการ
จัดการศึกษาเพื่อมุงสูค วาม
เปน เลิศ และเปน ที่ยอมรั บ
ของตล าดแร งงาน ใน
ประเทศและกลุมประชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริการ
วิชาการแกชุมชนและสังคม
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 3 ก า ร
ส ง เ ส ริ ม ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิ ล ปวั ฒ น ธรร มและภู มิ
ปญญาทองถิ่น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่ 4 ก า ร
สงเสริมและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค

ด า น ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ
ดา นการทํ านุ บํา รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ดานการวิจัย

13

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
13

9

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

บรรลุ

ตัวชี้วัด
ไมบรรลุ

รอยละตัวชี้วัด
บรรลุ
ไมบรรลุ

13

-

100

-

9

9

-

100

-

7

7

7

-

100

-

9

9

8

1**

100

-

*รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560
**งานวิจัยที่ยังไมมีผลงานที่ไดรับการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบตั ร
ผลการบรรลุตัวชี้วัดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในแตละประเด็นยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561*
พันธกิจ
ดานการเรียนการสอน

ดานการบริการวิชาการ
ด า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ดานการวิจัย

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการ
จัดการศึ กษาเพื่ อมุ งสูค วาม
เป น เลิ ศ และเป น ที่ ย อมรั บ
ของตลาดแร งงาน ใน
ประเทศและกลุมป ะชาคม
อาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริการ
วิชาการแกชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริม
ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริม
และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค

ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม
บรรลุ
12
-

12

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
12

14

14

14

7

7

5

5

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

รอยละตัวชี้วัด
บรรลุ
ไมบรรลุ
100

-

-

100

-

7

-

100

-

5

-

100

-

*รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2561
**งานวิจัยที่ยังไมมีผลงานที่ไดรับการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตร

แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (1) ผลการสัง เคราะหเ ชิง คุณภาพที่ส ถาบั นอุดมศึก ษาจัดทําในเรื่องการดําเนินงาน
ที่ ส ะท อ นอั ต ลั ก ษณ ภ ายใต พั น ธกิ จ หลั ก ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 4 ด า น และการตอบสนองความต อ งการ
ของทองถิ่นและประเทศทั้งในเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตรชาติ
ผลการบรรลุตัวชี้วัดตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในแตละประเด็นยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562*
พันธกิจ

ยุทธศาสตร

ด า นการเรี ย นการ
สอน

1.ยกระดับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
(ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภา
การศึกษา
2. เพิ่มศักยภาพงานวิจัย สรางองค
ความรู นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และ
งานสร า งสรรค (ยุ ท ธศาสตร ที่ 1
การพัฒนาทองถิ่น)
3. ทํ านุ บํา รุ งศิ ลปวั ฒนธรรม ภู มิ
ปญญาทอ งถิ่น และภูมิป ญญาไทย
(ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น)
4. การพัฒนาทองถิ่น (ยุทธศาสตรที่
1 การพัฒนาทองถิ่น)
5. ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า ค รู
(ยุ ท ธศาสตร ที่ 2 การผลิ ต และ
พัฒนาครู)

ดานการวิจัย

ดา นการทํา นุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ด า น ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ
ด า นการเรี ย นการ
สอน

ตัวชี้วัด
บรรลุ
ไม
บรรลุ
14
-

14

ผลการ
ดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด
14

7

6

6

4

3

3

10

9

7

7

เปาหมาย
ตัวชี้วัด

7

รอยละตัวชี้วัด
บรรลุ
ไมบรรลุ
100

-

1

85.71

14.29

1

75

25

1

90

10

-

100

-

*รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2562

มหาวิท ยาลัยมีก ารดําเนินงานที่ส อดคลองตามแผนฯที่ม หาวิ ท ยาลัย และหน วยงานตนสัง กั ดกําหนด
มีทิศทางและความชัดเจนตามบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทยการพัฒนาประเทศ และการตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและประเทศทั้งในเชิง ภารกิจและเชิง พื้นที่ทันตอการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒ นา
ประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตรชาติ มีการดําเนินงานตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย และผลดําเนินงาน
ตามพันธกิจ มีแนวโนม ดีขึ้นตามเปาหมายของมหาวิท ยาลัยโดยมีแผนงานที่มุง เนนตอการตอบสนองตอแผน
ยุทธศาสตรชาติ
ขอเสนอแนะและขอมูลเพิ่มเติม............................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2) (2) ผลการสังเคราะหเชิงคุณภาพที่สถาบันอุดมศึกษาจัดทําในเรื่องการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามระบบหรือกลไกที่สถาบันกําหนดโดยนําแผนพัฒนา
สถาบันไปถายทอดสูการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )
 ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดมีการจัดทํายุท ธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผนปฏิบัติก าร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564 เปนแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ปของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 แผนการศึกษาแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4 ป (พ.ศ.25612564) นโยบายการผลิตกําลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ และแผน Reprofile มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.
2560-2574 ประเด็นสําคัญในความสอดคลองและเชื่อมโยง ไดแก ความมั่นคง ความสามารถในการแขงขัน การ
พัฒ นาคน ความเสมอภาค สิ่ง แวดลอม การพัฒ นาชุม ชนเขม แข็ง การวิจัย บริก ารวิชาการ ทํานุบํารุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรพัฒนามหาวิท ยาลัยราชภัฏธนบุรี แผนปฏิบัติการมหาวิท ยาลัยราชภัฏธนบุรีเ พื่อการพัฒนา
ทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 กลไกการจัดแผนยุท ธศาสตร คือ การประเมินสถานการณภายนอกและ
ภายในที่มีผลกระทบตอมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมกันของผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัย จัดทําแผนให
สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ มี
คุณภาพ มีสมรรถนะ และเปนสถาบันหลักที่บูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อสรางความ
มั่นคงใหกับประเทศ และตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 6 ขอ ไดแก 1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี
เปนพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความตองการของผูใชบัณฑิต 2. พัฒนาทองถิ่นตามศักยภาพ สภาพ
ปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริ
สูการปฏิบัติ 3. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และเสริมสรางความเขมแข็งของ
ผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชนตอสวนรวม 4. วิจัยสรางองคความรูและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพและไดม าตรฐานเปนที่ยอมรับ มุงเนนการบูรณาการเพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางเปน
รูปธรรม 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสงเสริม สืบสานภูมิปญญาทองถิ่นและบูรณาการกับภูมิปญญาสากล 6.
บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอมรองรับบริบทการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน รวมถึงเอกลักษณของมหาวิทยาลัย คือ 1. ผลิตและ
พัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา 2. พัฒนาทองถิ่นโดยนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ และอัตลักษณของ
บัณฑิต คือ 1. มีคุณลักษณคนไทยที่พึงประสงค 4 ประการตามแนวพระราโชบาย ไดแก มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง
มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขม แข็ง มีอาชีพมีง านทํา และเปนพลเมืองดี 2. มีวินัย 3. มีจิตอาสา และ 4. มีทัก ษะ
คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ
ความเชื่อมโยงของแผนยุท ธศาสตรชาติ ยุท ธศาสตรก ระทรวงการอุดมศึก ษา วิ ท ยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม และแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่สอดคลองกับพันธกิจ 4 ดานของมหาวิทยาลัย ดังตารางตอไปนี้

แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2) (2) ผลการสังเคราะหเชิงคุณภาพที่สถาบันอุดมศึกษาจัดทําในเรื่องการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามระบบหรือกลไกที่สถาบันกําหนดโดยนําแผนพัฒนา
สถาบันไปถายทอดสูการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
แผนยุทธศาสตรชาติ
20 ป พ.ศ.2561-2580
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
และเสริ ม สร า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
และเสริ ม สร า งศั ก ยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ยุทธศาสตรกระทรวง การอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 - 2570
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาใหทันสมัยมีคุณภาพและสราง
สังคมแหงการเรียนรู
เปาหมายที่ 4.2 การสรา งโอกาสในการ
เข า ถึ ง การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย ของประเทศและสร า งระบบ
นิเวศการวิจัย
เปาหมายที่ 2.2 การพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
ยุ ท ธศาสตร ที่ 3 การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก
เปาหมายที่ 3.1 การพัฒนาวิทยาศาสตร
และนวั ต กรรมเพื่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาใหทันสมัยมีคุณภาพและสราง
สังคมแหงการเรียนรู
เปาหมายที่ 4.2 การสรา งโอกาสในการ
เข า ถึ ง การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาและ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต

แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย พันธกิจ 4 ดาน
ราชภัฏธนบุรี เพื่อพัฒนาทองถิ่น ของมหาวิทยาลัย
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564
ยุท ธศาสตร ที่ 2 การผลิ ต ครู แ ละ พั น ธกิ จ ด า นกา ร
พัฒนาครู
เรียนการสอน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น พั น ธกิ จ ด า นกา ร
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพ วิจยั
การศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น พั น ธกิ จ ด า นกา ร
บริการวิชาการ
และพั น ธกิ จ ด า น
ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพ พั น ธกิ จ ด า นกา ร
การศึกษา
เรียนการสอน
ยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

จากยุทธศาสตรพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมาสูแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น ระยะที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ที่ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ ยุทธศาสตรที่ 4 การ
พัฒ นาระบบบริห ารจัด การ มหาวิท ยาลัย มีก ารถา ยทอดแผนยุท ธศาสตร ไปสูแผนปฏิบั ติก ารประจํ าป ของ
มหาวิทยาลัยไปยังคณะและหนวยอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยวิธีการจัดทําประชุมชี้แจงสรางความเขาใจตั้งแต
ระดับผูบริหาร ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อจัดทําเปนแผนระดับมหาวิทยาลัย และผูบริหารคณะ และสํานัก/สถาบัน
ไดไปดําเนินการประชุมจัดทําแผนฯที่ เกี่ยวของพันธกิจ 4 ดาน เพื่อจัดทําเปนแผนระดับคณะและสํานัก/สถาบัน
เชน คณะดํา เนิ นการจั ดทํ าแผนการจัด การเรีย นสอน , แผนจั ดการเรีย นรู แบบบู ร ณาการกั บ การทํา งาน ,
สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการจัดทําแผนการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค และแผนการบริการทาง
วิชาการแกสังคม และสํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดทําแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และมี
การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโดยจัดทํารายงานประจําปเ พื่อรายงานใหกับ ผูบริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติงานของแผนฯ ตามพันธกิจตาง ๆ
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับตามแผนที่มหาวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัดกําหนด โดยมี
การวางแผนการดําเนินงานรว มกันทั้ ง ในระดับ มหาวิ ท ยาลั ย ระดับ คณะ และระดับ สํ านัก /สถาบัน ผลการ
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2) (2) ผลการสังเคราะหเชิงคุณภาพที่สถาบันอุดมศึกษาจัดทําในเรื่องการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาตามระบบหรือกลไกที่สถาบันกําหนดโดยนําแผนพัฒนา
สถาบันไปถายทอดสูการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ
ดําเนินงานตามพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัยมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน และสามารถรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนไดอยางครบถวน
ขอเสนอแนะและขอมูลเพิ่มเติม............................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (3) ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )
 ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดดําเนินการวางแผนและบริหารจัดการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่
เนนการดําเนินงานอยูบนพื้นฐานใชหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยผูบริหารยึดหลักการบริหารงานที่ใชหลั ก
เหตุผ ล และหลัก ธรรมาภิบ าล ในการดําเนินงานยึด หลัก การจัดกิจ กรรม/โครงการอยูบ นพื้นฐานของความ
พอประมาณ และความสมเหตุสมผลของการบริหารจัดการงบประมาณในแตละโครงการใหเกิดความคุมคาและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนั้นในแตละปงบประมาณยังไดดําเนินการประเมินตามตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยซึ่งผลของการดําเนินงานมีการพัฒนางานและการบริหารจัดการ
ภายในที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง
การดําเนินงานบริหารมหาวิทยาลัยนั้นไดมีการสอดแทรกองคความรูเรื่องศาสตรพระราชาหลักแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหนวยงานสนับสนุน ระดับหลักสูตร
และนักศึกษา จะมีการนําศาสตรพระราชาหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาที่นําไปสูการปฏิบัติไดจริง โดย
ตั้งอยูบนหลักสําคัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุมกันที่ดี ซึ่งการดํารงชีวิตตาม
หลักการทั้ง 3 ขอนั้น จําเปนตองมีความรูและคุณธรรม ประกอบดวยความรูชวยสรางภูมิคุมกันที่เหมาะสม ความรู
และประสบการณ จะชวยทําใหการตัดสินใจไดอยางเปนเหตุเปนผล ถึงแมวาพื้นฐานความคิดและประสบการณที่
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (3) ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แตกตางกัน อาจทําใหเหตุผลของแตละคนนัน้ แตกตางกัน แตหากทุกคนยึดมั่นอยูในหลักคุณธรรมก็จะทําใหการ
อยูรวมกันในสังคมเปนไปอยางสงบสุข
นับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 มหาวิทยาลัยไดบ ริหารมหาวิท ยาลัยยึดตามหลัก ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่บูรณาการกับพันธกิจ 4 ดาน ดังตอไปนี้
ผลการดําเนินงานบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดานการบริการ
ดานการทํานุบํารุง
ดานการเรียนการสอน
ดานการวิจัย
วิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม
ดานการเรียนการสอน
ดานการวิจัย
ดานการบริการ
ดานการทํานุบํารุง
มหาวิทยาลัยไดนําหลัก
มหาวิทยาลัยได
วิชาการมหาวิทยาลัย
ศิลปวัฒนธรรมไดวาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตระหนักถึง
ไดวางแผนการบริการ
แผนการทํานุบํารุง
มาในการพัฒนานักศึกษา ความสําคัญเรื่อง
วิชาการแกสังคมตาม ศิลปวัฒนธรรมและความ
ในรูปแบบของการให
ปรัชญาเศรษฐกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร เปนไทย ที่อนุรักษ สืบสาน
ความรูเรื่องหลักปรัชญา พอเพียงจึงไดมกี าร ของแผนปฏิบัติการ และตอยอดศิลปวัฒนธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง การ กําหนดการสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
และความเปนไทย สราง
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ทุนวิจัยตามหลักการ
ธนบุรีเพือ่ พัฒนา
เปนองคความรู เผยแพรตอ
พอเพรียงไปปรับใชใน
เศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น ระยะที่ 1 สาธารณชน มีการบูรณากา
ชีวิตประจําวัน ผานรายวิชา เพื่อเปนการนํา
(พ.ศ. 2560 – 2564) กรกับการเรียนการสอน
การเรียนการสอน
ศาสตรปรัชญา
ที่ตอบสนองหลัก
การวิจัย และการบริการ
เศรษฐกิจพอเพียงที่
ปรัชญาเศรษฐกิจ
วิชาการ ผานโครงการ/
เปนองคความรูนําไป พอเพียงในเชิงพื้นทีท่ ั้ง
กิจกรรมตาง ๆ
บูรณาการกับ
ในกรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยี+
และจังหวัด
ทรัพยากรในชุมชน= สมุทรปราการมีการบูร
วิจัยนวัตกรรมรับใช ณาการกับการเรียน
สังคม และงานวิจัย การสอน การวิจัยและ
เชิงพัฒนาชุมชน
การทํานุบํารุง
ทองถิ่นพื้นที่วจิ ัย
ศิลปวัฒนธรรม ผาน
ไดรับความรู และ โครงการ/กิจกรรมตาง
นําไปปฏิบัติ ซึ่งผล
ๆ
วิจัยสามารถนํา
กลับไปเปนประโยชน
แกชุมชน สังคมอยาง
แทจริง

แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (3) ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานที่สอดคลองตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัดกําหนดโดย
มีแผนการดําเนินงานในอนาคตที่มุง เนนตอการบริห ารมหาวิท ยาลัย มีผ ลการดําเนิ นงานที่ดีตามเปาหมายที่
มหาวิท ยาลัยกําหนด และผลการดําเนินงานตามพันธกิจ มีแนวโนม ที่ดีตามเปาหมายของมหาวิท ยาลัย มีผ ล
ดําเนินงานที่มุงเนนตอการบริหารมหาวิทยาลัยโดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอเสนอแนะและขอมูลเพิ่มเติม.........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (4) ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวทางธรรมาภิบาล
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
ผลการดําเนินงานการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวทางธรรมาภิบาลนั้น ผูบริหารของมหาวิทยาลัยจะเขารับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ตามที่สภา
มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏธนบุรีแ ต ง ตั้ ง ตามความในมาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 50 แหง พระราชบัญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ.2547 และตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิท ยาลัย พ.ศ.2549 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย โดยประเมินตามปงบประมาณ
วัตถุประสงคของการประเมิน คือ 1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ
และสํา นัก 2. เพื่อ สํารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับ การบริห ารงานและคุณลั ก ษณะของอธิ ก ารบดี คณบดี และ
ผูอํานวยการสํานัก 3. เพื่อใหขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกหนวยงาน
หนวยงานที่ไดรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
1. มหาวิทยาลัย หมายถึง การประเมินอธิการบดี และคณะทํางาน
2. คณะ หมายถึง การประเมินคณบดี และคณะทํางาน
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (4) ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวทางธรรมาภิบาล
3. หนวยงานในโครงสราง หมายถึง การประเมินผูอํานวยการ 1) สํานักงานอธิการบดี 2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ 5)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิธีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแบงเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การดําเนินงานตามพันธกิจ
สวนที่ 2 ประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ
สวนที่ 3 การพัฒนาองคกร
สวนที่ 4 ความคิดเห็นตอการบริหารงานของมหาวิทยาลัย คณะ และหนวยงานสนับสนุน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562
พ.ศ. 2558

ประเมิน
ผลงาน

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

ผล
คะแนน

ระดับ

ผล
คะแนน

ระดับ

ผลคะแนน

ระดับ

ผล
คะแนน

ระดับ

ผล
คะแนน

ระดับ

มหาวิทยาลัย

4.29

ดี

4.4

ดี

4.33

ดี

4.48

ดี

4.46

ดี

คณะครุศาสตร

4.52

ดีมาก

4.48

ดี

4.46

ดี

4.44

ดี

4.38

ดี

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร

4.15

ดี

4.36

ดี

4.30

ดี

4.30

ดี

4.19

ดี

คณะวิทยาการจัดการ

4.30

ดี

4.31

ดี

4.36

ดี

4.17

ดี

4.12

ดี

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

4.21

ดี

4.37

ดี

4.22

ดี

4.34

ดี

4.25

ดี

สํานักงานอธิการบดี

-

-

-

-

-

-

-

-

4.04

ดี

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

-

-

-

-

-

-

3.96

ดี

สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

-

-

-

-

-

-

-

-

4.18

ดี

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

-

-

-

-

-

-

-

-

4.13

ดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา

-

-

-

-

-

-

-

-

3.85

ดี

ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานระดับมหาวิทยาลัย ยังคงมีมาตรฐานระดับคุณภาพดี อยาง
ตอเนื่องตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งเปนผลการดําเนินงานทีดีตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และแผนการดําเนินงาน
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (4) ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวทางธรรมาภิบาล
นับตั้งแตปการศึกษา 2558 – 2562 ผูบริหารของมหาวิทยาลัย บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส
ตรวจสอบได พรอมรับผิดชอบ สรางความมั่นใจแกสังคม มีการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ บริหารงาน
เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรคุณธรรมและมีความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ ยึดหลักดังนี้
1) ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ
2) ลูกฝงและสรางความตระหนักรู คานิยมในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น รูจักแยกแยะประโยชนสวนตนกับ
ประโยชนสวนรวม มีกิจกรรมการปลูกฝงคานิยมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปรงใส มีทัศนคติที่ดีในการ
ดําเนินงาน โดยมหาวิทยาลัย มีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง และมีกิจกรรมที่ผูบริหารอธิบายดวยสื่อวีดิทัศน
ITA : การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส เพื่อใหบุคลากรมี
ความเขาใจ เกิดทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต
3) ไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปชั่น
4) สรางสังคมที่มีจิตสํานึก ตระหนักถึงผลราย และตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ มีกิจกรรมในการ
ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดนํา infographic ในการเผยแพรขอมูล เปนการปลูกฝงคานิยมสุจริตใหกับ
บุคลากร โดยมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ทั้งการงดรับ ของขวัญของฝากทุกเทศกาล ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของนโยบายในการปองกันและตอตานการทุจริต มีการชี้แจงในที่ประชุมใหบุคลากรมีความเขาใจถึงการ
งดรับ ของขวัญของฝากทุกเทศกาล และมีการกลาวในการประชุมถึงสโลแกนที่วา “มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ยึดถือความถูกตองเปนใหญ สุจริตใจในการทํางาน”
5) มุงบริหารมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลทั้ง ประการ ที่มหาวิทยาลัยยึดหลักบริหารจัดการตามแนวทางและนโยบายที่ไดกําหนด 10
โดย มีตัวอยางผลการดําเนินงานดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยมีการบริหาร งานใหเกิดประสิทธิผลโดยมีการจัดทําและดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป และมีการดําเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยมีการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการและ
การประกันคุณภาพเปนประจําทุกปพรอมทั้งมีการนําผลมาทบทวนและปรับปรุงในประเด็นที่สามารถพัฒนาใหเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้น
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ไดมีการนําระบบหรือกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการ
บริหารจัดการอยางเหมาะสม ใหมหาวิทยาลัยสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุนแรงงาน และระยะเวลาใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ไดยึดตามประกาศเรื่องมาตรการใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยในพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย เชน มีการดําเนินการเปดรับขอเสนอแนะจากนักศึกษาหรือผูมีสวนไดสวนเสียหรือชุมชนหรือ
หนวยงานภายนอก และนําขอเสนอแนะนั้นมาปรับปรุงหรือปฏิบัติเพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษาหรือผู
มีสวนไดสวนเสียและสรางความพึงพอใจ ผานเว็บบอรดของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงมีมาตรการการจัดการเรื่อง
รองเรียนทุจริตอยางชัดเจน
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (4) ผลการวิเคราะหเชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวทางธรรมาภิบาล
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยบริหารการดําเนินงานตามภารกิจ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ แสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้น อยูในระดับที่สนองตอความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมทั้ง การแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญ หาสาธารณะ และมีการมอบหมายงาน
ตามลําดับ ตั้งแตร องอธิก ารบดี ผูชวยอธิก ารบดี คณบดี ผูอํานวยการ และหนวยงานตางๆ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
5. หลักความโปรงใส (Transparency)
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยมีการบริหารงานดวยความโปรงใส โดยมีกลไกตางๆ ที่เอื้อตอการทํางานและสามารถ
ตรวจสอบได ดวยการเปดเผยขอมูลใหทุกคนหรือผูทเี่ กี่ยวของรับทราบ อาทิ เว็บไซตของมหาวิทยาลัย การรายงาน
ทางการเงิน การเผยแพรขอมูลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทํา
หนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติง านของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย มีการประเมินคุณธรรมความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ มีมาตรการสงเสริม
ความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจางของมหาวิทยาลัย
6. หลักการมีสวนรวม (Participation)
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมใหเกิดกระบวนการที่ทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรูเรียนรู ทํา
ความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทางการแกไขปญหา รวมใน/
กระบวนการตัดสินใจและรวมกระบวนการพัฒนามหาวิทยาลัยดานตาง ๆ และเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในทุก
กลุ ม และในการดํ าเนิ นงานพั นธกิ จ ด านการผลิ ตบั ณฑิ ต การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ชาการ และการทํ านุ บํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม เชน พันธกิจการบริการวิชาการแกสังคม ก็สรางการมีสวนรวมใหชุมชนและหนวยงานภายนอก
รวมกันวิเคราะห และจัดทําแผนการบริการวิชาการแกสังคม สงผลใหการบริการวิชาการมีการดําเนินงานที่สอดคลอง
ความตองการของทองถิ่นอยางแทจริง และสอดคลองกับยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป
7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
ผูบริหารมหาวิทยาลัยมีแนวทางการบริหารตามนโยบายการบริทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย ยึดหลักการ
กระจายอํานาจ โดยมีการมอบหมายภาระงานลงสูผูใตบังคับบัญชาตามลําดับขั้น ซึ่งการมอบหมายภาระงานหรือ
กระจายอํานาจนั้น มีระบบการควบคุม กํากับ ติดตาม ในการบริหารจัดการตามภารกิจมหาวิทยาลัย ใหหนวยงานมี
ความคลองตัวในการดําเนินงาน
8. หลักนิติธรรม (Rule of law)
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยยึดถือหลักการบริหารงาน ”น และครองธรรมครองตน ครองงา“ บริหารงานตาม
อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหเกิดความเปนธรรมเปนมาตรฐานเดียวกัน มีการปฏิบัติราชการโดยใช
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยในการกํากับดูแล พรอมยังไดสงเสริมบุคลากรปฏิบัติตามกฎขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย มีการบริหารดวยความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติแบงแยก เพศ เชื้อ
ชาติ ศาสนา สถานะ ระดับการศึกษา และอื่นๆ พรอมยังสงเสริมใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตอ
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และผูขอรับบริการดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน เชน การรับสมัคร
นักศึกษาเพื่อเขาศึกษาตอโดยไมกีดกันเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ความพิการสภาพทางกาย
หรือสุขภาพ
10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented)
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยยึดฉันทามติ เพื่อหาสรุปตกลงรวมกันภายใตผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อนําขอตกลงไป
ปฏิบัติ พรอมกั นนั้นยั ง เปดโอกาสใหบุคลากรทุก ระดับ ไดแสดงความคิดเห็ นเทาเทียมอย างเสรี เพื่อ นําเอา
ขอเสนอแนะ ความคิดเห็นตาง ๆ ของบุคลากร เชน ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ปการศึกษา ที่มุงเนนรับฟงความคิดเห็นอยางรอบดานจากผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ 2565- 2563
และประชาคมทุกทาน
จากผลการบริหารงานที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลดังกลาวสงผลใหมหาวิทยาลัยคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) มีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกป ในปงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยได 75.40 คะแนน ในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได 94.70 คะแนน และในปงบประมาณ
2563 มหาวิทยาลัยได 98.73 คะแนน ซึ่งในปงบประมาณ 2562 และปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีมีคะแนนเปนอันดับ ที่ 1 ในกลุม อุดมศึกษา มหาวิท ยาลัยยัง มุงมั่นและใหความสําคัญของการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐจึงนําไปเปนสวนหนึ่งในการปรับปรุง พัฒนา
ขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ และมีกาพัฒนาบริหารจัดการอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยมีผลดําเนินงานที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานระดับชาติ ไดแก คะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) มีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกป ซึ่งเปนผลการดําเนินงานที่
สูงกวาเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยพิจารณาตามศักยภาและบริบทของมหาวิทยาลัยในเรื่องการบริหาร
มหาวิทยาลัยตามแนวทางของหลักธรรมาภิบ าล และยังคงสามารถรักษาแนวโนมที่ดีอยางตอเนื่องของผลการ
ดําเนินงานตามพันธกิจ เปาหมายของมหาวิทยาลัยในการบริหารมหาวิทยาลัยตามแนวทางของหลักธรรมาภิบาล
ขอเสนอแนะและขอมูลเพิ่มเติม............................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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ดานที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)
องคประกอบที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (5) การมีงานทํา หรือการศึกษาตอ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายใน 1 ป
หลังสําเร็จการศึกษา
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยมีผลการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต โดยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับ
สํานักสง เสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา และ 4 คณะ รวมกันพัฒนาแบบสอบถามและ
จัดเก็บขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตใหเปนไปตามเกณฑสกอ. ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทําระบบเก็บขอมูลการมีงานทําในรูปแบบออนไลน เพื่อใหคณะสามารถติดตามการมีงาน
ทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา ไดภายใน 1 ป และนําขอมูลการติดตามการมีงานทําที่ไดไปวิเคราะหและนํา
ผลการวิเคราะห สงใหสถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยตอไป
ทั้งนี้ขอมูลการมีง านทําของบัณฑิต ในชวง 3 ปยอนหลัง ที่ผานมามีแนวโนมรอยละการมีงานทําของ
บัณฑิตลดลง เนื่องจาก......โดยมหาวิทยาลัยไดมีการวางแผนมุงเนนการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัยและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยมีการพัฒนาหลักสูตร เชน ............
ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา (3 ปยอนหลัง)
ปการศึกษา
จํานวนบัณฑิต จํานวนการมีงานทํา รอยละการมีงานทํา
2560 - 2561
2,560
1,348
52.66
2559 - 2560
3,668
2,319
63.22
2558 - 2559
2,246
1,758
78.27
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (6) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) โดยแตละคณะเปนผูเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รวบรวม และวิเคราะหผลสงให
สถาบันวิจัยและพัฒนาพรอมกับผลการติดตามการมีงานทําภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ผลการประเมิน 3 ปการศึกษาที่ผานมา มีผลการดําเนินงานที่สูงกวาเปาหมายทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
(เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0) ดานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตามเกณฑของ สกอ. และสามารถรักษาแนวโนมที่ดีอยาง
ตอเนื่อง
ระดับความพึงพอใจ
คุณลักษณะบัณฑิต
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ตามมาตรฐาน
2560 - 2561 2559 - 2560 2558 - 2559 2557 - 2558
คุณธรรม จริยธรรม

-

ความรู

-

ทักษะทางปญญา

-

ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมเฉลี่ย

-

4.43
(พึงพอใจมาก)
4.29
(พึงพอใจมาก)
4.25
(พึงพอใจมาก)
4.44
(พึงพอใจมาก)
4.14
(พึงพอใจมาก)

4.24
(พึงพอใจมาก)
4.13
(พึงพอใจมาก)
4.14
(พึงพอใจมาก)
4.31
(พึงพอใจมาก)
4.22
(พึงพอใจมาก)

4.36
4.31
(พึงพอใจมาก)
(พึงพอใจมาก)
* หมายเหตุ ปการศึกษา 2560 - 2561 (ลาสุด) แตละคณะอยูในระหวางการดําเนินงาน

4.21
(พึงพอใจมาก)

-

4.42
(พึงพอใจมาก)
4.38
(พึงพอใจมาก)
4.26
(พึงพอใจมาก)
4.73
(พึงพอใจมากที่สุด)
4.03
(พึงพอใจมาก)

-

 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (7) ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะในการทํางาน
Hard Skill Soft Skill IT Literacy หรือ Digital Literacy จากการสัมภาษณผูใชบัณฑิตหรือผลการปฏิบัติ
ที่แสดงถึงทักษะดังกลาว
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะทีจ่ ําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งจะเนนไปที่ทักษะทีจ่ ําเปนตอการทํางาน โดยจะแบงใหแตละคณะไปพัฒนานักศึกษาตามความถนัดของ
แตละสาขาวิชา โดยจะยกตัวอยางของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้
ทักษะเฉพาะที่จําเปนดานวิชาชีพ (Hard Skill)
สาขาวิชา
ทักษาที่นักศึกษาไดรับการพัฒนา
คหกรรมศาสตร
- ดานอาหาร : อาหารไทย ขนมไทย เบเกอรี่ อาหารนานาชาติ อาหารเพื่อสุขภาพ
การจัดเลี้ยงอาหาร
- ดานโภชนาการ : การคํานวณคุณคาทางโภชนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ การ
จัดอาหารใหเหมาะสมทุกชวงวัย และอาหารบําบัดโรค
- ดานศิลปะประดิษฐ : การจัดดอกไม งานดอกไมส ดและใบตอง งานแกะสลักผัก
ผลไม ศิลปะการตกแตงอาหาร
วิทยาศาสตร
การวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม การคํานวณทางวิทยาศาสตร การจัดการขยะ และ
และเทคโนโลยี การจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมภาคสนาม
สิ่งแวดลอม
เทคโนโลยี
การเขี ยนโปรแกรมคอมพิ วเตอร เครือ ข ายคอมพิ วเตอร ภาษา อัง กฤษ การใช
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเสริมสรางองคความรู ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสราง
เครือขายการเรียนรูทั้งภายใน - ภายนอก ทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
อุตสาหกรรม
การแปรรูป อาหารในระดับ อุตสาหกรรม การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ
อาหาร
ผลิตภั ณ ฑอาหาร การสุข าภิบ าลโรงงานอาหาร ตลอดจนมาตรฐานและการประกั น
คุณภาพอาหารในระดับอุตสาหกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารใหม การปฏิบัติงานฝาย
ตาง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และการบูรณาการความรูเพื่อนํามาคิด วิเคราะห
แกปญหา ตลอดจนตอยอดองคความรูเพื่อการวิจัยทางอุตสาหกรรมอาหาร
เทคโนโลยีการ
ความสามารถที่ตอบสนองความตองการของความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการจัดการ
จัดการ
อุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรมการแกปญหา และวางแผนการจัดการในโรงงาน
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม เชน การวางผังการผลิต การวางแผนการผลิต เปนตน การประยุกตและนํา
เทคโนโลยีมาใชในงานดานอุตสาหกรรม เชน หุนยนต เปนตน และการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรของโรงงานอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน วัตถุดิบ เงินทุน แรงงาน
เปนตน
เทคโนโลยีไฟฟา
ความสามารถที่ ต อบสนองความต อ งการทางด า นไฟฟ า ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โรงงาน
อุตสาหกรรม ความสามารถในการแกปญ หาทางดานไฟฟา และความสามารถในการ
ประยุกตและนําเทคโนโลยีมาใชในงานดานไฟฟา
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (7) ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะในการทํางาน
Hard Skill Soft Skill IT Literacy หรือ Digital Literacy จากการสัมภาษณผูใชบัณฑิตหรือผลการปฏิบัติ
ที่แสดงถึงทักษะดังกลาว
สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร

วิศวกรรมไฟฟา

ทักษาที่นักศึกษาไดรับการพัฒนา
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และโมบายแอปพลิเคชันดวยซอฟตแวรที่
นิยมในปจจุบัน เกม การซอมบํารุงคอมพิวเตอร การจัดการระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และการเขียนบทความทางวิชาการจากการพัฒนาผลงาน
ของตนเอง
การวิเคราะหเชิงเหตุผล และ ปญญาประดิษฐ

ทักษะที่เปนสําหรับการทํางาน (Soft Skill)
สาขาวิชา
ทักษาที่นักศึกษาไดรับการพัฒนา
คหกรรมศาสตร
การทํางานเปนทีม มีภาวะผูนําและผูตาม การปรับตัวเขาในการเรียน
และทํางานในสถานประกอบการ มีความอดทนและความรับผิดชอบ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การสื่อสาร การเจรจาโนมนาว ความฉลาดทางอารมณ การทํางาน
สิ่งแวดลอม
เปนทีม และความคิดสรางสรรค
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การทํางานเปนทีม การสรางปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกับผูอื่น
การใชความคิดอยางสรางสรรค การใชเทคโนโลยีในการคนควาขอมูล
เพิ่มเติม การคิด วิเคราะห และการแกปญหาตางๆ
อุตสาหกรรมอาหาร
การสื่ อ สารและปฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น การเป น ผู นํ า และผู ต ามที่
เหมาะสม ตลอดจนการทํางานกับผูอื่นใหมีประสิทธิภาพ การปรับตัวให
เขากับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเสนอความคิดเห็น
ในเชิงสรางสรรค และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และมี จิตสํานึกและ
ตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
การสื่อสาร ความสามารถในการทํางานเปนทีม ความสามารถในการ
ปรับตัว ใหเขากับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เทคโนโลยีไฟฟา
การสื่อสาร มีความสามารถในการทํางานเปนทีม และการปรับตัว ให
เขากับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
วิทยาการคอมพิวเตอร
การอยูรวมกับผูอื่นและทํางานเปนทีม การสื่อสาร
วิศวกรรมไฟฟา
กระบวนการแกไขปญหา, การทํางานเปนทีม และ ความฉลาดทาง
อารมณ
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (7) ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะในการทํางาน
Hard Skill Soft Skill IT Literacy หรือ Digital Literacy จากการสัมภาษณผูใชบัณฑิตหรือผลการปฏิบัติ
ที่แสดงถึงทักษะดังกลาว
ทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Literacy หรือ Digital Literacy)
สาขาวิชา
ทักษาที่นักศึกษาไดรับการพัฒนา
คหกรรมศาสตร
การใชคอมพิวเตอร เชน Microsoft office, E-mail, Google
drive/Cloud และการค น ข อ มู ล ผ า นอิ น เตอร เ น็ ต รวมถึ ง การใช
คอมพิวเตอร สมารทโฟน และสื่อออนไลน ในการเรียน และประยุกตใช
เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอยางถูกตองเหมาะสม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การสืบคนขอมูลสารสนเทศ การวิเคราะหความนาเชื่อถือของแหลง
สิ่งแวดลอม
ขอมูลสารสนเทศ การใชประยุกตใชขอมูลสารสนเทศเพื่อการนําไปใช
ประโยชนอยางถูกกฎหมายและหลักจริยธรรม การรูและใชอุปกรณทาง
ดานดิจิทัล บนพื้นฐานของความมั่นคงและปลอดภัยและการใชดิจิทัล
เพื่อเสริมอาชีพ เชน การนําเสนองาน การสรางสรรคสื่อดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การใชเครื่องมือและอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การฝกและ
ทดลองปฏิบัติงานจริงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใชในการปฏิบัติการเรียนการสอน และการ
เลือกใชเทคโนโลยีอยางถูกตองและเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการฝกใหนักศึกษาไดรูจักการสรางระบบสารสนเทศ
โดยการนําความรูที่ไดศึกษามาทดลองสรางระบบสารสนเทศ เสมือนการ
ปฏิบัติงานจริง ซึ่งทําใหนักศึกษาสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร
การใชเ ทคโนโลยี ดิจิทัล การใชโ ปรแกรมพื้นฐานของ Microsoft
Office ไดแก Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft
PowerPoint เบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูกับการเรียน
การสอน เชน การใชเว็บเบราวเ ซอร ( Web browser) อีเ มล และ
เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ รวมถึงโปรแกรมที่ชวยในการสืบคนขอมูล และ
ฐานขอมูลออนไลน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช ไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม การสรางสื่อดิจิทัล เชน ภาพ วิดีโอ และเสียง รวมทั้งแชร
ผา น Social media รวมถึ ง การเข าถึ ง เทคโนโลยีดิ จิทั ล และนํ า
สารสนเทศไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
การใชงานอุปกรณดานระบบอุตสาหกรรมจากสิง่ สนับสนุน เครื่องมือ
และอุป กรณ ประกอบดวย ชุดปฏิบัติก ารระบบควบคุม PLC เครื่อ ง
ทดสอบสมบัติของวัสดุ ชุดปฏิบัติการจําลองควบคุมการทํางานแขนกล
ชุดปฏิบัติการระบบผลิตสายพานลําเลียง ชุดปฏิบัติการออกแบบและ
สรางชิ้นงานสามมิติในงานอุตสาหกรรม และชุดฝกโรงงานอุตสาหกรรม
จําลอง รวมถึงความสามารถในการสืบคนแหลงขอมูลดานอุตสาหกรรม
งานวิจัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อใชประกอบในการแกปญหา
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (7) ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวติ ในศตวรรษที่ 21 อาทิ ทักษะในการทํางาน
Hard Skill Soft Skill IT Literacy หรือ Digital Literacy จากการสัมภาษณผูใชบัณฑิตหรือผลการปฏิบัติ
ที่แสดงถึงทักษะดังกลาว
สาขาวิชา

เทคโนโลยีไฟฟา

วิทยาการคอมพิวเตอร
วิศวกรรมไฟฟา

ทักษาที่นักศึกษาไดรับการพัฒนา
ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการใชซอฟตแวรทางคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวกับงานดานอุตสาหกรรม เชน Minitab, Excel Solver, Studio
Classroom เปนตน การทํางานดวยระบบแบบออนไลน และการวางแผน
การผลิตโดยใชขอมูล Big Data ดวยซอฟตแวรได
การใชงานอุปกรณดานระบบอุตสาหกรรมจากสิง่ สนับสนุน เครื่องมือ
และอุป กรณ ประกอบดวย ชุดปฏิบัติก ารระบบควบคุม PLC เครื่อ ง
ทดสอบสมบัติของวัสดุ ชุดปฏิบัติการจําลองควบคุมการทํางานแขนกล
ชุดปฏิบัติการระบบผลิตสายพานลําเลียง ชุดปฏิบัติการออกแบบและ
สรางชิ้นงานสามมิติในงานอุตสาหกรรม และชุดฝกโรงงานอุตสาหกรรม
จําลอง รวมถึงความสามารถในการสืบคนแหลงขอมูลดานอุตสาหกรรม
งานวิจัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อใชประกอบในการแกปญหา
ในโรงงานอุตสาหกรรม การใชซอฟตแวรทางคอมพิวเตอรที่เกี่ยวกับงาน
ดานเทคโนโลยีไฟฟา เชน โปรแกรม GX Work 2 , Gx Work 3 Got
1000 lและ Got 3000 เปนตน และการทํางานดวยระบบแบบออนไลน
ได
การสืบคนขอมูล การเลือกใชซอฟตแวร และเทคโนโลยีใหเหมาะสม
กับการทํางาน รวมถึงการเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับการ
นําเสนองาน
แอป Google ไดรฟ (Basic) ซอฟตแวรแอปพลิเคชันพื้นฐานและ
ขั้นสูง ทักษะการปฏิบัติและการใชงาน และการคนหาขอมูล

 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
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ประเด็นการพิจารณาที่ 4 (8) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไมมีนโยบายการทดสอบผูเรียนดานภาษาอังกฤษกอน
จบการศึกษา อยางไรก็ตาม ในปการศึก ษา 2559 สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ณ วันที่ 12 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยฯ
จึงไดกําหนดนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา และออกประกาศ เรื่อง การสอบวัด
ระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา ดวยขอสอบมาตรฐาน DRU Test ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
โดยกําหนดใหนัก ศึก ษาที่เ ขาศึก ษาในปก ารศึก ษา 2559 เปนตนไป ทดสอบภาษาอัง กฤษมาตรฐานด วย
แบบทดสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น คือ DRU Test ใหผานเกณฑตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดกอนจบ
การศึกษา (Exit exam) โดยผลสอบจะตองไมต่ํากวา 41 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งเทียบเคียงไดกับระดับ
B1 ตามเกณฑ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดดําเนินการจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ดวยขอสอบมาตรฐาน DRU Test ตั้ง แตปการศึก ษา 2559 จนถึง ปจ จุบัน โดยนักศึก ษาที่เ ขาศึก ษาในป
การศึกษา 2559 (ไมนับรวมคณะครุศาสตร เนื่องจากเปนหลักสูตร 5 ป) มีจํานวนทั้งสิ้น 1,209 คน ไดเขารับ
การทดสอบและสอบผานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดกอนจบการศึกษาในปการศึกษา 2562 จํานวน 909
คน คิดเปนรอยละ 75.19 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย โดยแยกเปนรายคณะ ดังนี้

ตารางที่ 1 รายงานสถิติการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ DRU Test ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปสุดทาย ประจําปการศึกษา 2562

 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
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ดานที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)
องคประกอบที่ 2.2 คุณภาพบัณฑิตปริญญาโท
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (9) ผลการนําความรู และทักษะในวิชาชีพไปประยุก ตใชในการพัฒนางานโดยใช
ความรูขั้นสูงในการปฏิบัติและพัฒนางานเพื่อใหงานหรือองคกรเกิดความ กาวหนาในเชิงนโยบาย วิชาการ หรือ
ดานการบริหารจัดการ โดยมีคุณภาพผลงานเปนที่ยอมรับเชิงประจักษ
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมียุทธศาสตร เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตและคุณภาพการศึกษาซึ่ง
สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) โดยมีการกําหนดทิศทางและแผนการพัฒนาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อสงเสริมและกํากับดูแลมาตรฐานคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษาใหผลิตมหาบั ณฑิตที่มีความรู
ความสามารถทั้งทางดานวิชาการ การบริหารจัดการและนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประสิทธิผลตอองคการ
ทั้งภาครัฐและเอกชน จากรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีพบวา
บัณฑิตศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไปพัฒนาองคการ มีความคิดสรางสรรคและสื่อในสิ่งที่คิดออกมาไดอยาง
ชัดเจน รวมถึงผูบังคับบัญชามีความเห็นตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิตวาสวนใหญสามารถคิดพัฒนาและใชองค
ความรูใหเหมาะสมกับหนวยงานและประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ได นอกจากนั้นยังมีมหาบัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสามารถนําความรูไดรับมาสงเสริม สนับสนุนและตอยอดงานวิจัยเชิงประยุกต ที่เปน
ประโยชนในดานวิชาการทั้งการมีสวนรวมพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการบริการสถานพยาบาล ที่
ตรงเปาหมายของสังคมไทยในปจจุบัน จนทําใหมหาวิทยาลัยสามารถเปดสาขาดังกลาวไดในปการศึกษา 2564
ซึ่งถือไดวาเปนผลการดําเนินงานที่ดีที่และเกิดเปนแนวโนมที่ดีจากผลการดําเนินงานตามพันธกิจในการผลิต
บัณฑิตในระดับปริญญาโท
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (10) สัดสวนผลงานของบัณ ฑิตที่จ บการศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทที่ พัฒ นาความ
เชี่ยวชาญ หรือการตอยอดความรูที่สอดคลองกับ (1) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของ
สถาบัน หรือ (2) แนวทางการวิจัยและพัฒ นาเพื่อรองรับ การพัฒ นาประเทศ หรือ (3) งานวิจัยที่ส ามารถ
ประยุกตใชกับหนวยงานภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
ผลงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมที ี่จบการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่กําหนด
ทิศทางไวเพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถทั้งทางดานวิชาการและมีประสบการณเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการบริหารจัดการและเพื่อใหมีความรูในประเด็นที่เ ปน
แนวโนมของภาคธุรกิจ หรือความรูเฉพาะทางที่เปนความตองการจําเปนของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
สวนหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะมีการกําหนด
ทิศทางไวเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อรองรับการ
พัฒนาประเทศ
โดยผลการดําเนินงานของทัง้ สองหลักสูตรเปนไปตามเปาหมายหรือทิศทาง ผลงานของบัณฑิตหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะทีจ่ บ
การศึกษาระดับปริญญาโทในชวงปการศึกษา 2558-2562 นั้นมีการพัฒนาความตอยอดความรูท สี่ อดคลองกับ
การนําไปประยุกตใชกบั หนวยงานภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรมในสัดสวนที่มากและมีการพัฒนาตอยอด
ความรูที่สอดคลองกับแนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยที่เปนมหาวิทยาลัยเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น ชุมชนและสังคม ทัง้ นี้ศาสตรของสาขาวิชาของสองหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญที่ตางกันไป แต
ก็ทําใหผลการดําเนินงานยังคงเปนไปตามทิศทางที่สอดคลองกับเปาหมาย
สัดสวนผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
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1. ตามความเชียวชาญของมหาวิทยาลัย
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2. การวิจัยและพัฒนาเพือรองรับการพัฒนาประเทศ

3. ประยุกต์ใช้ กบั หน่วยงานภายนอก

แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

23

PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (10) สัดสวนผลงานของบัณ ฑิตที่จ บการศึก ษาระดับ ปริญ ญาโทที่ พัฒ นาความ
เชี่ยวชาญ หรือการตอยอดความรูที่สอดคลองกับ (1) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของ
สถาบัน หรือ (2) แนวทางการวิจัยและพัฒ นาเพื่อรองรับ การพัฒ นาประเทศ หรือ (3) งานวิจัยที่ส ามารถ
ประยุกตใชกับหนวยงานภายนอกหรือภาคอุตสาหกรรม
ถาพิจารณาแนวโนมของผลการดําเนินงานจากผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทผลงานมีแนวโนมที่ผันแปรตาม
จํานวนนักศึกษาโดยในป 2558 และ 2560 มีนักศึกษาจบการศึกษาใกลเคียงกันทําใหผลงานของนักศึกษามีแนวโนมมาก แต
ตั้งแตป 2560-2562 เปนชวงที่หลักสูตรระดับปริญญาโทไมมีการรับนักศึกษาใหมเนื่องจากกําลังพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต พ.ศ. 2558 และเปดใชปการศึกษา 2562

แนวโนมผลงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
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1. ตามความเชียวชาญของมหาวิทยาลัย
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3. ประยุกต์ใช้ กบั หน่วยงานภายนอก

หมายเหตุ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณะปดหลักสูตรในปการศึกษา
2561
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (11) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )
 ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดพัฒนาหลักสูตร ในปการศึกษา 2561 ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิต พ.ศ. 2558 และนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยไดจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
โดยในขอบังคับขอที่ 42 เรื่องการสอบภาษาตางประเทศของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาทุก
คนตอ งผา นการทดสอบความรูความสามารถทางภาษาอั ง กฤษที่ส อดคล องกั บ ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจที่พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ และเปดรับ
นักศึก ษาในปการศึก ษา 2562 และตอมาในปก ารศึก ษา 2563 มหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศเรื่อง การสอบ
ภาษาอัง กฤษของนัก ศึก ษาระดับ บั ณฑิ ตศึ ก ษา ที่กํ าหนดเกณฑ ก ารเที ยบภาษาอัง กฤษของนัก ศึก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา เมื่อเทียบกับกรอบ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทจะตองอยูในระดับ B2 ซึ่งประกาศดังกลาวไดบังคับใชกับนักศึกษาปริญญาโทที่
เขาศึก ษาตั้งแตปก ารศึก ษา 2562 มาจนกระทั่งปจ จุบันมีนักศึกษาที่กําลังศึก ษาอยูไดส อบผานตามเกณฑแลว
จํานวนหนึ่ง 9 คน จากทั้ง หมด 17 คน ซึ่ง นัก ศึก ษาระดับบัณฑิตศึก ษาไดเ ห็นถึง ความสําคัญ ของการสอบ
ภาษาอังกฤษทําใหมีแนวโนมผลการสอบผานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
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หมายเหตุ ที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2562 นักศึกษาใชเกณฑจบการศึกษาตามเกณฑเดิมที่ไมไดบังคับให
มีการสอบภาษาอังกฤษ
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ดานที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก)
องคประกอบที่ 2.3 คุณภาพบัณฑิตปริญญาเอก
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (12) คุณภาพของงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
 ไมมีการดําเนินการ เนือ่ งจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไมมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (13) สัดสวนงานวิจัยและงานสรางสรรคของผูเรียนระดับปริญญาเอกเปนงานวิจัย
ที่เกิดองคความรูใหม หรือนวัตกรรมที่สอดคลองกับ 1) แนวทาง การวิจัยและพัฒนาตามความเชี่ยวชาญของ
สถาบัน หรือ 2) แนวทางการวิ จัยและพัฒ นาเพื่ อรองรับ การพัฒ นาประเทศ หรือ 3) งานวิจัย ที่ส ามารถ
ประยุกตใชกับหนวยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
 ไมมีการดําเนินการ เนือ่ งจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไมมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (14) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
 ไมมีการดําเนินการ เนือ่ งจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไมมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ดานที่ 3 คุณภาพงานวิจัย
องคประกอบที่ 3.1 คุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (15) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่มีความสอดคลองกับ บริบทของ
สถาบันอุดมศึกษาและตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนงานการสนับสนุนงานวิจัยที่ชัดเจนโดยเนนทั้งผลงานวิจัยและผลงาน
สรางสรรคเ พื่อพัฒนามหาวิท ยาลัยและมุง เนนการสรางองคความรู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่สามารถ
แกปญหาของมหาวิทยาลัย ทองถิ่นและตอบโจทยการพัฒนาชาติ โดยเฉพาะงานวิจัยเฉพาะทาง เนนการสราง
งานวิจัยที่พัฒนาทองถิ่น ตั้งแตการพัฒนาผลิตภัณฑของทองถิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของทองถิ่น ตั้งแตป
การศึก ษา 2558 มีผ ลงานวิจัย และผลงานงานสรางสรรค กลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 57 ผลงาน ในปการศึกษา 2559 จํานวน 41 ผลงาน ปการศึกษา
2560 จํานวน 76 ผลงาน ปการศึกษา 2561 จํานวน 54 ผลงาน และปการศึกษา 2562 จํานวน 41 ผลงาน
ซึ่งจะเห็นไดวาจากที่มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทั้งอาจารยและนักวิจัยใหมีผลงานวิจัย หรือผลงานงาน
สรางสรรคอยางตอเนื่อง โดยที่ผลงานที่มีความสอดคลองกับบริบทของของมหาวิทยาลัยทีเ่ นนการสรางงานวิจัย
ที่สามารถพัฒนาทองถิ่น มีสัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคลดลง เนื่องจากนักวิจัยที่ไดรับทุนสนับสนุน
งานวิจัย และผลงานสรางสรรคจะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามระเบียบวาดวยการใหทุน ฯ
คือระยะเวลา 12 เดือน จึงทําใหนักวิจัยที่ขอรับทุนในปการศึกษา 2560 บางสวนที่ไมสามารถขอรับทุนในป
ถัดไป สงผลใหจํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคมีสดั สวนนอยลง โดยที่มหาวิทยาลัยมีการผลักดันใหนักวิจัย
หนาใหมไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัย ทําใหในปการศึกษา 2561 และปการศึกษา 2562 มีนักวิจัยหนาใหมได
ขอรับทุนสนับสนุนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคในสัดสวนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังมีจัดโครงการ
เทคนิคการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัย

จํานวนผลงานวิจยั และผลงานสร้ างสรรค์
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (15) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่มีความสอดคลองกับ บริบทของ
สถาบันอุดมศึกษาและตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (16) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่มีการอางอิงจากวารสาร วิชาการ
ที่ตีพิมพเผยแพร (Citation)
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดมีการกําหนดเปาหมายผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค ที่มีการอางอิงจาก
วารสาร วิชาการที่ตีพิมพเผยแพร (Citation) ในลักษณะบทความวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ป รากฏในฐานขอมูล TCI หรือวารสารที่มีชื่อปรากฏอยูในบัญ ชีรายชื่อวารสาร
ระดับชาติที่ สกอ. กําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง หลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนการ
สงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยในประเทศและตางประเทศ ทั้งมีนโยบายจัดหาชองทางการเผยแพรผลงานวิจัย
ใหกับนัก วิจัยผานวารสารที่สามารถอางอิง ได และจัดสัมมนาวิชาการเพื่อนําเสนองานวิจัย และผลงานงาน
สรางสรรคของคณาจารยและนักศึก ษา โดยการเผยแพรรายงานการวิจัยฉบับสมบูร ณที่มีผานการประเมิน
คุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ ไดเผยแพรไปยังวงการวิชาการและวิชาชีพ และสาขาวิชาที่เกี่ยวของในประเทศและ
ตางประเทศอยางกวางขวาง ซึ่ง ในป 2559 มีการอางอิง จากวารสาร วิชาการที่ตีพิม พเ ผยแพร (Citation)
จํานวน 12 ครั้ง ป 2560 มีการอางอิงจากวารสาร วิชาการที่ตีพิมพเผยแพร (Citation) จํานวน 9 ครั้ง ป 2561
มีการอางอิงจากวารสาร วิชาการที่ตีพิมพเผยแพร (Citation) จํานวน 8 ครั้ง ป 2562 มีการอางอิงจากวารสาร
วิชาการที่ตีพิม พเ ผยแพร (Citation) จํานวน 30 ครั้ง ป 2563 มีการอางอิงจากวารสาร วิชาการที่ตีพิม พ
เผยแพร (Citation) จํานวน 34 ครั้ง และป 2564 มีการอางอิงจากวารสาร วิชาการที่ตีพิมพเผยแพร (Citation)
จํานวน 33 ครั้ง
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (16) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่มีการอางอิงจากวารสาร วิชาการ
ที่ตีพิมพเผยแพร (Citation)

จํานวนรายการอ้ างอิง Citations
40
35
30
25
20

จํานวนการอ้ างอิง

15
10
5
0
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

รายการอางอิง Citations จํานวนตอป
ชื่อ-นามสกุล
ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
Prasit Phoosomma
1
1
Sutidarat Mattavarat
2
Harittapak Apirat
8
3
3
6
6
3
Akharakit Chaithanakulwat
9
13
7
Witchuda prasatkaew
1
6
9
15
Tanyaporn Sridokmai
1
2
4
1
3
Jirapong Ruanggoon
1
2
1
2
1
3
Kamolsak Wongsrikaew
2
1
1
1
Wilai Tangchitsomkit
1
1
Napattarakrit Chunthawong
2
Teerawut Savangboon
1
1
Pornthip Manodamrongsat
1
รวม
12
9
8
30
34
33
หมายเหตุ : ขอมูลจาก Google Scholar
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (16) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่มีการอางอิงจากวารสาร วิชาการ
ที่ตีพิมพเผยแพร (Citation)
ตัวอยาง

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดมุงเนนเรื่องการมีจริยธรรมงานวิจัยโดยการพัฒนาทั้งอาจารยและนักวิจัยใหมี
ความรูและความเขาใจในเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษยดานสังคมและพฤติกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยยังมี
การจัดโครงการ “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อพิมพในวารสารระดับชาติและระดับ
นานาชาติ”
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยมีการจัดทําระบบวารสารเปนของมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งไมรองรับกับ google
scholar โดยที่มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส ThaiJo 2.0 เพื่อใหมีการอางอิงวารสาร
ไดมากยิ่งขึ้น
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (17) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่ไดรับ รางวัล หรือทุนวิจัยจาก
หนวยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับทางดานผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรค โดยมีงานวิจัยที่ไดรับทุนภายนอก
อยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยมีการสรางแรงจูงใจในการทําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคและมอบเกียรติบัตร
งานวิจัยดีเดน ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดจัดทําระเบียบวาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 และมีการ
ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในปการศึกษา 2562 ระเบียบวาดวยทุนอุดหนุนการวิจยั (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
โดยมหาวิทยาลัยมีการเสริมสรางองคความรูตาง ๆ ใหทั้งอาจารยและนักวิจัย สามารถจัดทําผลงานวิจัยและ
ผลงานสรางสรรคอยางตอเนื่อง ทั้งการจัดอบรมใหความรู สัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมอาจารย นักวิจัย และ
นักวิจัยรุนใหมใหมีขีดความสามารถในการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยตอการขอสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกอยาง
ตอเนื่อง ในปการศึกษา 2558 มีงานวิจัย และผลงานงานสรางสรรคที่ไดรับการสนับสนุนทุนภายนอก จํานวน
21 เรื่อง ในปการศึกษา 2559 มีงานวิจัย และผลงานงานสรางสรรคที่ไดรับการสนับสนุนทุนภายนอก จํานวน
17 เรื่อง ในปการศึกษา 2560 มีงานวิจัย และผลงานงานสรางสรรคที่ไดรับการสนับสนุนทุนภายนอก จํานวน
15 เรื่อง ในปการศึกษา 2561 มีงานวิจัย และผลงานงานสรางสรรคที่ไดรับการสนับสนุนทุนภายนอก จํานวน
48 เรื่อง ในปการศึกษา 2558 มีงานวิจัย และผลงานงานสรางสรรคที่ไดรับการสนับสนุนทุนภายนอก จํานวน
19 เรื่อง

จํานวนทุนภายนอก
60
50
40
30

จํานวนผลงานรวม

20
10
0
งานปี การศึกษา 2558 งานปี การศึกษา 2559 งานปี การศึกษา 2560 งานปี การศึกษา 2561 งานปี การศึกษา 2562

ปการศึกษา 2558
ผลงานวิจัย เรื่อง “The management of learning center for community economic development
model, Prasamutchedi district, Sumutprakarn Province” โดย ดร.พรศิริ กองนวล ไดรับรางวัล The
Best Practice Award 2016 จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตย
เนปาล The 11th International conference “ASIAN Community Knowledge Networks for the
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (17) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่ไดรับ รางวัล หรือทุนวิจัยจาก
หนวยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ
Economy, Society, Culture, and Environmental stability”
ปการศึกษา 2559
การประชุม วิชาการระดับ ชาติและนานาชาติร าชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 "การสรางสรรคนวัตกรรมและงานวิจัย
มาตรฐานการผลิตพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา คลังปญญาในการบริการวิชาการสูความเขมแข็งและยั่งยืนของ
ชุมชน" มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย จํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. ดร.นวลระหง เทพวิวัฒนจิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ได รั บ รางวั ล การนํ า เสนอผลงานวิ จั ย ดี เ ด น ภาคบรรยาย ระดั บ นานาชาติ จาก เรื่ อ ง
“Production of Vinegar from Nipa (Nypa fruticans Wurmb) Sap Using Rapid-tray-culture
Method for Community Use”
2. ผศ.ดร.ทองเจือ เขียดทอง สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับ
รางวัลการนําเสนอผลงานวิจัยดีเดนภาคบรรยาย ระดับชาติ จากเรื่อง “สารานุกรม กรุงธนบุรี”
3. ดร.อารยา เกียรติกอง ไดเขารับ โลรางวัลนักวิจัยดีเดน ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสราง
ความเขมแข็งแกชุมชน
ปการศึกษา 2562
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 "สหวิทยาการกับการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนงานวิจัยฐานรากสูสากล ในศตวรรษที่ 21 " มหาวิทยาลัยเพชรบุรี จํานวน 1 ทาน ดังนี้
อาจารย ธัชกร ภัทรพันป ไดรับรางวัลนําเสนอดีเดนระดับชาติ จากเรื่อง “การยกระดับรายไดอยาง
ยั่งยืนของผูประกอบอาชีพสามลอถีบ ในจังหวัดสมุทรปราการ”
มหาวิท ยาลัยมีนโยบายสรางแรงจูงใจในการทําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคและมอบเกียรติบัตร
งานวิจัยดีเดนแลว มหาวิทยาลัยยังมีมาตรการเสริมสรางความรูความเขาใจดานการวิจัยใหกับนักวิจัย เพื่ อขอ
สนับสนุนทุนวิจัย และงานสรางสรรคจากแหลงทุนวิจัยภายนอกตางๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยทุนอุดหนุนการวิจัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยไดจัดใหมีการอบรม สัมมนาเพื่อเตรียมความพรอมอาจารย นักวิจัย และนักวิจัยรุน
ใหมใหมีขีดความสามารถในการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยตอการขอสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกในปการศึกษา
2558 มีง านวิ จัยและผลงานงานสรางสรรคที่ไดรับ การสนับ สนุนทุ นภายนอก จํ านวน 21 โครงการ ในป
การศึก ษา 2559 จํานวน 17 โครงการ 2560 จํ านวน 15 โครงการ 2561 จํานวน 48 โครงการ และป
การศึกษา 2562 มีงานวิจัยและผลงานงานสรางสรรคที่ไดรับการสนับสนุนทุนภายนอก จํานวน 19 โครงการ
มหาวิท ยาลัยมีนโยบายสรางแรงจูงใจในการทําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคและมอบเกียรติบัตร
งานวิจัยดีเดนจัดใหมีการมอบเชิดชูเกียรติ นักวิจัยดีเดนประจําป ดังนี้ นักวิจัยดีเดน ประเภททั่วไป นักวิจยั ดีเดน
ประเภทรุนใหม นักวิจัยดีเดน ประเภท R2R นักวิจัยดีเดน ระดับคณะและหนวยงาน ประเภททั่วไป นักวิจัย
ดีเดน ระดับคณะและหนวยงาน ประเภทรุนใหม นักวิจัยที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอก
ปการศึกษา 2558 จํานวน 30 คน
ปการศึกษา 2559 จํานวน 38 คน
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (17) สัดสวนผลงานวิจัยและผลงานสรางสรรคที่ไดรับ รางวัล หรือทุนวิจัยจาก
หนวยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ
ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน
ปการศึกษา 2561 จํานวน 28 คน
ปการศึกษา 2562 จํานวน 35 คน
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ดานที่ 3 คุณภาพงานวิจัย
องคประกอบที่ 3.2 คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรม
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (18) สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคลองกับ
บริบทของสถาบันอุดมศึกษา กอใหเกิดการสรางสรรคสงิ่ ใหม มีสิ่งประดิษฐคดิ คนที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยมีการจัดทําผลงานวิจัยอยางตอเนื่องโดยที่มีการพัฒนาทั้ง ระบบ การติดตาม การบริหาร
จัดการงานวิจัย และกลไกในการสนับสนุนงานวิจัย พรอมจัดทําแนวทาง การจดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิ์บัตร
ใหกับนักวิจัย 2562 โดยมหาวิทยาลัยมีการเสริมสรางองคความรูตาง ๆ พรอมทั้งการพัฒนาศักยภาพ ใหทั้ง
อาจารยและนักวิจัยอยางตอเนื่อง ผานการจัดโครงการตาง ๆ มหาวิทยาลัยมีสัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและ
การพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคลองกับ บริบ ทของสถาบันอุดมศึกษากอใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหม มี
สิ่งประดิษฐคิดคนที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
โดยในปก ารศึก ษา 2558 มีง านวิจั ย และผลงานงานสรางสรรค กลุม สาขาวิชาวิท ยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 57 ผลงาน
ในปการศึกษา 2559 มีงานวิจัย และผลงานงานสรางสรรค กลุมสาขาวิชาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 41 ผลงาน
ปการศึกษา 2560 มีงานวิจัย และผลงานงานสรางสรรค กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 76 ผลงาน
ปการศึกษา 2561 มีงานวิจัย และผลงานงานสรางสรรค กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 54 ผลงาน และ
ปการศึกษา 2562 มีงานวิจัย และผลงานงานสรางสรรค กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 41 ผลงาน
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (18) สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมที่มีความสอดคลองกับ
บริบทของสถาบันอุดมศึกษา กอใหเกิดการสรางสรรคสงิ่ ใหม มีสิ่งประดิษฐคดิ คนที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ
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 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (19) สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียน
ผลงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ จดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เปนตน
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มี
คุณภาพ โดยที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูรับผิดชอบหลัก โดยมีการจัดทํา คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย และงานสรางสรรค โดยที่มหาวิทยาลัยมีการใหความรูเกี่ยวกับ
การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัย และงานสรางสรรค ทั้งอํานวยความสะดวกใหกับนักวิจัย และคณาจารยในการยื่น
จดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร มีการจัดทําแนวทางการขอแจงขอมูล ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และมี
การเผยแพรทางเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการคุมครองสิทธิ์งานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เพื่อใหความรู และใหคําแนะนํากับนักวิจัย และ
บุคลากรที่ส นใจในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดานการจดคุม ครองสิท ธิ์
ดําเนินการจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์งานวิชาการ
ปการศึก ษา 2559 มหาวิทยาลัยเห็นถึงความสําคัญของเรื่อง การขอแจง ขอมูลลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร โดยจัดทําระเบียบในการคุมครองลิขสิทธิ์งานวิจัยและงานสรางสรรค พรอมกับพัฒนาระบบและกลไก
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (19) สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียน
ผลงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ จดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เปนตน
ในการคุมครองลิขสิทธิ์
ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีการสงบุคลากรไปอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการขอจดแจงขอมูล
สิทธิ์ ทางออนไลน เพื่อทําความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการขอรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและวิธีการยืนยัน
ตัวตนของผูใชบริการ จึงทําใหมีการสนับสนุนนักวิจัยเขาสมัคร DIP:CA สําหรับผูที่สนใจขอคุมครองงานวิจัยและ
งานสรางสรรค (หลักเกณฑและวิธีการขอรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกสและวิธีการยืนยันตัวตนของผูขอใชบริการ
สําหรับการใชระบบการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing)
ปการศึกษา 2561-2563 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมใหมีการจดทะเบียนผลงานจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
อาทิ จดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เปนตน อยางตอเนื่อง โดยมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
ลิขสิทธิ์และจริยธรรมทางวิชาการเพื่อคุณภาพงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใหความรูเกี่ยวกับการ
คัดลอกบทความ (Plagiarism) แกคณาจารยนักวิจัย ผูที่เกี่ยวของ และบุคคลภายนอก เพื่อสนับสนุนให
ผลงานวิจัยไดรับความคุมครองสิทธิในการนําไปใชประโยชน ไดอยางถูกตอง
จํานวน
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8
ลิขสิทธิ์งานวิชาการ
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ป 2562 มหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการจัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ดานสังคมและพฤติกรรมศาสตร
จํานวน 2 ครั้ง
ป 2563 มีการโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ดานสังคมและพฤติกรรมศาสตร จํานวน 2 ครั้ง
ป 2564 มีการโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ดานสังคมและพฤติกรรมศาสตร จํานวน 1 ครั้ง
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (20) สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนํามา
ประยุกตใช หรือไดทุนวิจัยพัฒนาตอยอดจากหนวยงานภายนอก
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
กําลังรวบรวมเอกสารการนําผลงานวิจัยไปใช (ประสานขอที่สถาบันวิจัยและพัฒนา) เพื่อมา
สังเคราะหขอมูลเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยที่ไดรับทุนภายนอกอยางตอเนื่อง โดยมีแหลงทุนทีห่ ลากหลาย เชน สํานักงานการ
วิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) องคการบริหารสวนตําบล
กรุงเทพมหานคร และอื่น ๆ
คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยอาจารยหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตที่ไดจัดทํา
วิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาตอยอด การสรางอัตลักษณของสถานที่และชุมชน การสรางบรรจุภัณฑเพื่อพัฒนาตอ
ยอดผลิตภัณฑในชุมชน การพัฒนาและออกแบบแพคเกจจิ้ง ซึ่งเปนการจัดทําวิจัยเพื่อตอยอดและสรางมูลคา
และรายไดใหแกคนในชุมชน
มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานสรางสรรค โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เปนระบบ
และมีกลไกสงเสริมสนับสนุน รวมทั้งใหการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจาก
งบประมาณของมหาวิทยาลัย ใหกบั บุคลากร อาจารยและนักวิจัย และสงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือดาน
การวิจัย หรืองานสรางสรรค หรือนวัตกรรม นําผลงานวิจัย และผลงานสรางสรรค หรือนวัตกรรมไปประยุกตใช
ประโยชนในการพัฒนาชุมชน หรือการเรียนการสอน ซึง่ มีแบบรายงานการเผยแพรผลงาน วิจัยหรือการถายทอด
เทคโนโลยีหรือการนําไปใชประโยชน และมีหนังสือรับรองการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนจากชุมชนหรือ
หนวยงานสัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตทสี่ ามารถนํามาประยุกตใช หรือไดทุนวิจัยพัฒนาตอยอดจาก
หนวยงานภายนอก โดยสัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมทีส่ ามารถนํามาประยุกตใช
หรือไดทุนวิจัยพัฒนาตอยอดจากหนวยงานภายนอก ดังนี้
ปก ารศึก ษา 2558 มี ผ ลงานวิจัยเชิง ประยุ ก ตและการพัฒ นานวัตกรรมที่ส ามารถนํามาประยุก ตใ ช
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 57 ผลงาน
ปการศึกษา 2559 จํานวน 41 ผลงาน
ปการศึกษา 2560 จํานวน 76 ผลงาน
ปการศึกษา 2561 จํานวน 54 ผลงาน และ
ปการศึกษา 2562 จํานวน 41 ผลงาน
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หมายเหตุ
ผลงานวิจัยเชิงประยุกตที่สามารถนํามาประยุกตใช ซึ่งจะระบุไวในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย รวมทั้งมีแบบ
รายงานการเผยแพรผลงานวิจัย หรือการถายทอดเทคโนโลยี หรือการนําไปใชประโยชน และมีหนังสือรับรอง
การนําผลการวิจัยไปใชประโยชนจากชุมชนหรือหนวยงานที่ผูวิจัยนําไปใชประโยชน
จากรายงานผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีจํานวนผลงานวิจัย 13 เรื่อง จํานวน
งานสรางสรรค 2 เรื่องจํานวนนวัตกรรม 2 เรื่อง รวมจํานวนที่นําไปใชตอบโจทยการพัฒนาประเทศจํานวน 17
เรื่อง ดังนี้
1. การบริหารจัดการแหลงเรียนรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนริมแมน้ําเจาพระยาสายเกาเพื่อใชใน
การศึกษาอยางยั่งยืน
2. การสรางนวัตกรรมเสริมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุเขาสูยุคสังคมสูงวัยในทศวรรษหนา
โดยใชชุมชนและสถานศึกษาเปนฐาน
3. การจัดการความรูดานการบริหารจัดการเพื่อสืบสานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฝงธนบุรีโดยชุมชนมี
สวนรวม, กรณีศึกษาชุมชนกําแพงทองพัฒนา
4. การบริหารจัดการแหลงเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปใชบูรณาการในสถานศึกษาอยาง
ยั่งยืน อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
5. การออกแบบเรขศิลปสําหรับการสรางอัตลักษณและสงเสริมภาพ ลักษณชุมชนกุฎีจีน
6. การออกแบบอัตลักษณและสื่อประชาสัมพันธผาใยบัว กลุมสตรี ตําบลบางแกว จังหวัดสมุทรปราการ
7. วิสาหกิจชุมชนศูนยการเรียนรูศิลปะประยุกตจากเดคูพาจ ชุมชนบางโฉลง (ปุฌณิกาเดคูพาจ)
8. ยางยืดเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ
9. การแบงสวนตลาดผูสูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
10. การบริหารการเงินสวนบุคคลของผูสูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (20) สัดสวนผลงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนํามา
ประยุกตใช หรือไดทุนวิจัยพัฒนาตอยอดจากหนวยงานภายนอก
11. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับการทองเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
12. รูปแบบการถายทอดทักษะองคความรูจากประสบการณทํางาน สําหรับเสริมสรางความภาคภูมิใจ ใน
ตนเองของผูเกษียณอายุภาค อุตสาหกรรมในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
13. การผลิตแผนปูพื้นเพิ่มมูลคาจากยางพาราธรรมชาติเพื่อชุมชนสหกรณกองทุนสวนยาง
14. การมีสวนรวมของชุม ชนในการจัดการขยะมูล ฝอยของชุมชนมัส ยิดสุวรรณภูมิ เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
15. เกมฝกทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษบนมือถือ
16. การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําจิ้มสําหรับอาหารทอดกรอบ
17. การพัฒนาผลิตภัณฑกะปเพื่อสรางมูลคาเพิ่มของชุมชนบานขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ดานที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4.1 ผลของการบริการวิชาการสูส าธารณะ (Public Service)
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (21) ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผูรับบริการที่สามารถนําไป ใชในการ
พัฒนาหรือประยุกตใชสวนใดสวนหนึ่งได
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานที่มุงเนนการพัฒนางานวิจัยและการบริการ
วิชาการ มีพันธกิจที่สําคัญคือ มุงสรางนักวิจัยใหมีความแกรงดานการวิจัยและพัฒนางานวิจัยในการสรางองค
ความรูเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและสังคม และมุงใหบริการวิชาการที่เปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยและสังคม
การขับเคลื่อนภารกิจดังกลาวใหเ ปนไปอยางมีป ระสิ ทธิภาพและประสิท ธิผลนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเปน
รูปธรรม เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการวิจัย การพัฒนาชุมชนทองถิ่นใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นับตั้งแตปการศึกษา 2558 – 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินงาน
บริการวิชาการผานกระบวนการดานการวิจัย ผานกระบวนการดานการบริการวิชาการ และผานกระบวนการ
ดานศิลปวัฒนธรรม สงผลใหผูรับบริการสามารถนําไปใชประโยชน มีตัวอยางดังตอไปนี้
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การนําไปใชประโยชน
เชิงนโยบาย
เชิงการพัฒนาชุมชน และสังคม/
เชิงพาณิชย
องคกร
การบริ ก ารวิ ช าการให กั บ มหาวิ ท ยาลั ย โดยสถาบั น วิ จั ย และ มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัย
ชุ ม ชนและหน ว ยงานในพื้ น ที่ พัฒนาไดดําเนินงานบริการวิชาการโดย แล ะ พั ฒ นา ได ดํ าเ นิ น ง า น
เขตธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย โดย เริ่มตนจากการสํารวจปญหาและความ บริ ก ารวิ ช าการโดยกํ า หนด
ส ถา บั น วิ จั ย แล ะ พั ฒ น า ได ต อ งการของชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ ขตธนบุ รี ชุม ชนเปาหมายตามนโยบาย
รวมกับสถาบันรามจิตติ “ศึกษา ประกอบดวย 7 แขวง 43 ชุมชนทําให ของมหาวิทยาลัย ไดแก ชุมชน
สภาวการณและการขับเคลื่อน ทราบถึ ง ป ญ หาในมิ ติ ต า งๆ เช น ด า น กุ ฎี จี น ซึ่ ง ส ถา บั น วิ จั ย ไ ด
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เด็ ก สัง คม ดานเศรษฐกิจ ดานสิ่ ง แวดลอ ม ดํ า เ นิ น กา รเ ป น พี่ เ ลี้ ย งใ ห
แ ล ะ เ ย า ว ช น ” ซึ่ ง มี ก า ร นอกจากนี้ยัง ทําให ท ราบถึง ทรัพยากร คําแนะนํา และทําหนาที่เ ปน
ดํ า เนิ น การโครงการมาอย า ง ตางๆ เชน สถานที่สําคัญที่เกี่ยวของกับ เล ขา นุ กา ร ใ น กา ร จั ด ทํ า
ตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2545 ใน ประวั ติ ศ าสตร ประเพณี วั ฒ นธรรม แผนพัฒ นาชุ ม ชนกุ ฎี จีน ซึ่ ง
พื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร โดย ศิลปะในชุมชน การแสดง และอาหารที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ชุ ม ช น ไ ด
ไ ด รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น ข อ ง เป น อั ต ลั ก ษณ ข องชุ ม ชน โดยมี ก าร ดําเนินการประชุมและกําหนด
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ รวบรวมและสรุปปญหา เพื่อนําเสนอกับ ประเด็ นตางๆ โดยชุ ม ชนเอง
เสริมสรางสุขภาพ (สสส.) และ หนวยงานต างๆ ในมหาวิท ยาลัย เพื่ อ เพื่อนําไปใชในการดําเนินงาน
ในป พ.ศ. 2557 – 2558 เปน นําไปใชวางแผนในการบริก ารวิชาการ และโครงการตาง ๆ ของชุมชน
ค ว า ม ร ว ม มื อ กั น ร ะ ห ว า ง การบูรณาการกับการเรียนการสอนและ กุฎีจีน และได เ ชิญ หน วยงาน
มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏพระนคร การวิ จั ย ซึ่ ง ผลจากการศึ ก ษานํ า มา ตาง ๆ ในพื้น ที่ เช น ผอ.เขต
ศู น ย ป ร ะ ส า น ง า น Child พัฒนาชุมชนใหคงอัตลักษณของชุมชน ธนบุรี ฝ ายพัฒ นาชุม ชนและ
Watch กรุงเทพมหานคร ซึ่ง และมี ห น ว ยงานที่ นํ า งานวิ จั ย ไปใช สวัส ดิ ก ารสั ง คม ตัวแทนจาก
ผลการศึ ก ษาสภาวการณ และ ประโยชนไ ดแ ก สํ า นั กงานเขตธนบุ รี มหาวิทยาลัย เขารวมประชุม
ก า ร ขั บ เ คลื่ อ น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ สํ า นั ก วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ ก า ร วิพากษและรับทราบเกี่ยวกับ
คุณ ภาพชี วิ ต เด็ก และเยาวชน ทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร
การใหการสนับสนุนตางๆ กับ
เพื่อสะทอนถึงสภาวการณเด็ก มหาวิ ท ยาลั ย โดยสถาบั น วิ จั ย และ ชุ ม ชนทั้ ง การอํ า นวยความ
และเยาวชนในพื้ น ที่ ก รุ ง ธน พั ฒ นาได ดํ า เนิ น งานบริ ก ารวิ ช าการ ส ะ ด ว ก ก า ร ส นั บ ส นุ น
เหนื อ และกรุ ง ธนใต เพื่ อ ให ใ ห กั บ ชุ ม ช น ใ น พื้ น ที่ เ ข ต ธ น บุ รี งบประมาณ และการนํ า ไป
สถาบันการศึกษา หนวยงานที่ ประกอบดวย 7 แขวง 43 ชุมชนและใน พัฒ นาและบูร ณาการรวมกับ
เกี่ ย วข องกั บ เด็ก และเยาวชน พื้นที่ส มุท รปราการ โดยสํา นึก ถึ ง พระ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง
และผู ที่ ส นใจ ได นํา ผลไปใช มหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระ มหาวิท ยาลัย ซึ่งผลจากการ
ปร ะ โ ย ช น ใ นก า ร กํ า ห น ด บรมชนกาธิเ บศร มหาภูมิพลอดุลยเดช ดําเนินงานนําไปใชประโยชน
นโยบายและดํ า เนิ น งานใน มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ใ น ก า ร ส ร า งมู ล ค า ส ร า ง
ลั ก ษณะก า ร ป อ งกั น แ ล ะ และสมเด็จ พระเจาอยูหัวมหาวชิร าลง ผลิ ต ภั ณฑ อั ต ลั ก ษณ ข อง
ขอมูลบางสวนอาจนําไปสูการ กรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ ชุม ชนและส ง เสริ ม การท อ ง
ส ง เสริ ม หรื อ การพั ฒ นาเด็ ก 10) ในการน อ มนํ า พระราโชบายมา เที่ยงของชุมชน เชน งานวิจัย
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (21) ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผูรับบริการที่สามารถนําไป ใชในการ
พัฒนาหรือประยุกตใชสวนใดสวนหนึ่งได
และเยาวชนให มี ศั ก ยภาพ ถ า ยทอดให ชุ ม ชนได รั บ ทราบและ เรื่อง อัตลักษณอาหารดั้งเดิม :
เพิ่มขึ้น
สามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตไดโดย การพัฒนาบรรจุภัณฑและการ
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คํา ออกแบบเครื่องหมายการคา,
สอนของพระราชาสู ก ารปฏิ บั ติ ที่ งานวิ จั ย เรื่ อ งการศึ ก ษาแนว
ยั่งยืน” ซึ่งผลจากจัดโครงการสงผลให ทางการออกแบบเรขศิลปเพื่อ
ชุ ม ชนได พั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญา สรางอัตลัก ษณชุม ชนตนแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับสงเสริม การทองเที่ยว
เชิ ง วั ฒ นธรรมในเขตธนบุ รี
กรุงเทพมหานคร,งานวิจัยเรื่อง
ก า ร อ นุ รั ก ษ แล ะ ฟ น ฟู ภู มิ
ปญญาผลิตภัณฑจากผาคราม
ของชุมชนโรงคราม เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร เปนตน
มหาวิท ยาลัยไดนอมนําพระ
ราโชบายในรัชกาลที่ 10 และ
หลั ก การเข า ใจ เข า ถึ ง ร ว ม
พั ฒ น า เ พื่ อ นํ า ม า กํ า ห น ด
ยุท ธศาสตรของมหาวิท ยาลัย
ราชภั ฏ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ยราช
ภัฏมีพันธกิจหลักในการพัฒนา
ทอ งถิ่ นตามศั ก ยภาพ สภาพ
ป ญ หา และความต อ งการที่
แท จ ริ ง ของชุ ม ชน โดยการ
ถ า ย ท อ ด อ ง ค ค ว า ม รู
เทคโนโลยี และน อ มนํ า แนว
พระราชดํ าริสูก ารปฏิบัติ อี ก
หนึ่งพันธกิจที่สําคัญ คือ สราง
เครือขายความรวมมือกับ ทุก
ภ า ค ส ว น เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า
ทองถิ่น และเสริม สรางความ
เข ม แข็ ง ของผู นํ า ชุ ม ชนให มี
คุณธรรมและความสามารถใน
การบริห ารงานเพื่อประโยชน
ของส ว นรวม ดั ง นั้ น เพื่ อ ให
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร
ของมหาวิ ท ยาลั ย ให เป น ไป
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (21) ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผูรับบริการที่สามารถนําไป ใชในการ
พัฒนาหรือประยุกตใชสวนใดสวนหนึ่งได
อยางมีประสิท ธิภาพตามพันธ
กิจ ในการพัฒ นาทองถิ่น โดย
มหาวิทยาลัยมีพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งในกรุงเทพมหานคร 13 เขต
และจัง หวั ดสมุท รปราการ 6
อํ า เ ภ อ ซึ่ ง ผ ล จ า ก ก า ร
ดําเนินงานนําไปใชประโยชน
ใ น ก า ร ส ร า งมู ล ค า ส ร า ง
ผลิ ต ภั ณฑ อั ต ลั ก ษณ ข อง
ชุม ชนและส ง เสริ ม การท อ ง
เที่ย งของชุมชน เชนงานวิจัย
เรื่อง การสรางอัตลัก ษณผาน
การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณ
จากตนจากของชุมชน อําเภอ
พ ร ะ ส มุ ท ร เ จ ดี ย จั ง ห วั ด
สมุ ท รปราการ, การพั ฒ นา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ช าใบจาก, การ
พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ จ า ก ร ก
มะพร า วของกลุ ม วิ ส าหกิ จ
ชุมชน จักสานกานมะพราว
น้ําตาลทาคา ใหเปนผลิตภัณฑ
Premium OTOP เปนตน
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานที่สอดคลองตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัดกําหนดโดยมี
การกําหนดทิศทางที่ชัดเจน มีผลการดําเนินงานตามพันธกิจนี้ และเปาหมายของมหาวิทยาลัยที่มีแผนงานที่
มุงเนนในดานผลการประเมินงานบริการวิชาการของผูรับบริการที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาหรือประยุกต
สวนใดสวนหนึ่งไดจริง
ขอเสนอแนะและขอมูลเพิม่ เติม............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (21) ผลการประเมินงานบริการวิชาการของผูรับบริการที่สามารถนําไป ใชในการ
พัฒนาหรือประยุกตใชสวนใดสวนหนึ่งได
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (22) ผลการบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคา (Value) แกผูรับบริการ ชุมชน และ
สัง คมได โดยสามารถนํ า ผลจากการบริ ก ารวิ ช าการไปใช ป ระโยชน ได อ ย า งเป น รู ป ธรรม เป น ผลกระทบ
เชิงบวกในวงกวาง
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )
 ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
ผลจากการบริการวิชาการทีส่ ามารถสรางคุณคา (Value) แกผูรับบริการ ชุมชนและสังคมได โดยสามารถนํา
ผลจากการบริการวิชาการไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวกในวงกวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีไดการดําเนินงานในพื้นที่บริการกรุงเทพมหานครจะรับผิดชอบในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 13 เขต
ไดแก เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ราษฎรบูรณะ บางกอกใหญ จอมทอง ทวีวัฒนา บาง
พลัด บางขุนเทียน บางคอแหลม และประเวศ จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย 6 อําเภอ ไดแก อําเภอบางพลี
อําเภอเมืองสมุท รปราการ อําเภอบางบอ อําเภอพระประแดง อําเภอพระสมุท รเจดีย อําเภอบางเสาธง มี
รายละเอียดดังตอไปนี้
พื้นที่กรุงเทพมหานคร นับตั้งแตปการศึกษา 2558 – 2562 ผลจากการบริการวิชาการที่สามารถสราง
คุณคา (Value) แกผูรับบริการ ชุมชนและสังคมได โดยสามารถนําผลจากการบริการวิชาการไปใชประโยชนอยาง
เปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวกในวงกวาง จากผูรับบริการ ชุมชน และสังคม มีตัวอยางดังตอไปนี้
จุดเริ่มตนของงานวิจัยในพื้นที่ตามโครงการหองสมุดมีชีวิตของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานวิจัยเรื่องศาสนศิลปรมิ ฝงแมน้ําเจาพระยาของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมนั้น มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาไดดําเนินงานบริการวิชาการโดยกําหนดชุมชนเปาหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ไดแก ชุมชนกุฎี
จีน ซึ่งสถาบันวิจัยไดดําเนินการเปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนํา และทําหนาที่เปนเลขานุการ ในการจัดทํา แผนพัฒนา
ชุมชนกุฎีจีน ซึ่งคณะกรรมการชุมชนไดดําเนินการประชุมและกําหนดประเด็นตาง ๆ โดยชุมชนเอง เพื่อนําไปใช
ในการดําเนินงานและโครงการตาง ๆ ของชุมชนกุฎีจีน และไดเชิญหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่ เชน ผอ.เขตธนบุรี
ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย เขารวมประชุมวิพากษและรับทราบเกีย่ วกับการให
การสนับสนุนตางๆ กับชุมชนทั้งการอํานวยความสะดวก การสนับสนุนงบประมาณ และการนําไปพัฒ นาและ
บูรณาการรวมกับการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย
นอกจากชุมชนกุฎีจีนแลวสถาบันวิจัยและพัฒนายังไดดําเนินงานรวมกับอีก 5 ชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ
รวมเปน 6 ชุมชน ไดแก ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดประยุรวงศ ชุมชนวัดกัลยาณ ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดบุปผาราม
และชุมชนโรงคราม รวมเรียกวา “ยา นกะดีจีน” โดยมองถึงศั กยภาพของทั้ง 6 ชุมชน ซึ่งมีท รัพยากรดานการ
ทองเที่ยว ทั้งสถานที่สําคัญ ประวัติศาสตร ประเพณี วัฒนธรรม การนับถือศาสนา ความเชื่อ และชาติพันธที่ มค
วามแตกต า งกั น แต ส ามารถหลอมรวมกั น และพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น โดยเขตธนบุ รี ไ ด มี ก ารแต ง ตั้ ง
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (22) ผลการบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคา (Value) แกผูรับบริการ ชุมชน และ
สัง คมได โดยสามารถนํ า ผลจากการบริ ก ารวิ ช าการไปใช ป ระโยชน ได อ ย า งเป น รู ป ธรรม เป น ผลกระทบ
เชิงบวกในวงกวาง
คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิถีชุมชนยานกะดีจีนอยางมั่นคงยั่งยืน และมีการจัดทําแผนพัฒนายานกะดี
จีน ไดเชิญหนวยงานตาง ๆ ในพื้นที่เขารวมประชุมระดมความคิดและรับเทราบในสวนงานที่สามารถสนับสนุน
ไดแก ผอ.เขตธนบุรี ฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝายสิ่งแวดลอม ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย และตัวแทน
จากภาคเอกชน (Icon Siam) รวมทั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนยานกะดีจีนสูความมั่นคง
ยั่งยืน
นอกจากนั้นแลวยังไดมีการนอมนําพระราโชบายในรัชกาลที่ 10 และหลักการเขาใจ เขาถึง รวมพัฒนา
เพื่อนํามากําหนดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมีพันธกิจหลักในการพัฒนาทองถิ่น
ตามศักยภาพ สภาพปญหา และความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยการถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และ
นอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ อีกหนึ่งพันธกิจที่สําคัญ คือ สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคส วนเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น และเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงาน
เพื่อประโยชนของสวนรวม ดัง นั้น เพื่อใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิท ยาลัยให เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตามพันธกิจในการพัฒนาทองถิ่น โดยมหาวิทยาลัยมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งในกรุง เทพมหานคร 13 เขต
และจังหวัดสมุทรปราการ 6 อําเภอ
มหาวิทยาลัยยังไดกําหนดใหสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการรวมกันดําเนินโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น โดยในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ไดจัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับหนวยงาน
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการจากการรองขอของจังหวัดสมุทรปราการ เชน กรมสงเสริมการเกษตรและสหกรณ ,
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด, การทองเที่ยวจังหวัด, ศูนยการศึกษาพิเศษ, ศูนยประสานงานองคการชุมชน, สถาน
พินิจ สมุท รปราการ, กลุม สง เสริม และพัฒ นาธุร กิจ สหกรณ , องคการบริห ารสวนตําบล เปนตน สวนพื้นที่
กรุง เทพมหานครไดกํ าหนดไว 4 เขต ซึ่ง เป นเขตอนุรัก ษเ มืองเก า แหล ง ท องเที่ย วเชิ ง ประวั ติศ าสตร และ
ศิลปวัฒนธรรมทางฝงธนบุรี ไดแก เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ เขตบางกอกนอย และเขตคลองสาน โดยจัดเวที
พัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับหนวยงานในพื้นที่ขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีหนวยงานเขารวมทั้งในระดับ
กรุงเทพมหานครและ ระดับเขต ไดแก สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว, สํานัก พัฒนาสังคม, สํานัก
สิ่งแวดลอม, สถาบันพัฒนาองคการชุมชน, ฝายพัฒนาสังคมและชุมชนเขต, ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลเขต,
สภาวัฒนธรรมเขต, สภาองคการชุมชนเขต และผูนําชุมชนเขต โดยในการประชุมทั้ง 2 พื้นที่ไดมีการเปดเวทีให
หนวยงานที่เขารวมไดเสนอแนะขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
จากการจั ดเวที ฯ มหาวิ ท ยาลัย ได มี ก ารจั ด ทํา แผนพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ ชุม ชนท องถิ่น ทั้ ง ในพื้ น ที่จั ง หวั ด
สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ และกลุมงานรายได
ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา กําหนดวิธีก ารดําเนินงานและผลิตภัณฑเปาหมาย ซึ่งในการ
พัฒนาผลิตภัณฑชุม ชนทองถิ่นป 2563 แบง ออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก 1) การสานตอผลิตภัณฑ ปการศึกษา
2562 โดยการตอยอดใน 3 แบบ คือ การพัฒนากระบวนการผลิต การบูรณาการการวิจัย และการ บูรณาการกับ
การเรียนการสอนในโครงการอาสาประชารัฐ และ 2) การพัฒนาผลิตภัณฑเปาหมาย
ผลจากการบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคา (Value) แกผูรับบริการ ชุมชนและสังคมได สามารถนําผล
จากการบริการวิชาการไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวกในวงกวาง ซึ่งชุมชนเปาหมาย
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (22) ผลการบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคา (Value) แกผูรับบริการ ชุมชน และ
สัง คมได โดยสามารถนํ า ผลจากการบริ ก ารวิ ช าการไปใช ป ระโยชน ได อ ย า งเป น รู ป ธรรม เป น ผลกระทบ
เชิงบวกในวงกวาง
สามารถนําผลที่ไดไปใชประโยชนได โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการที่เกิดจากความตองการของชุมชนอยางแทจริง
โดยมีตัวอยางดังตอไปนี้
1. มีการดําเนินงานพัฒนาการจัดระดับผลิตภัณฑ OTOP ประเภทอาหารแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ
เพื่อยกระดับดาว และการเขียนแผนธุรกิจอยางไรใหประสบความสําเร็จ ซึ่งเปนความรวมมือระหวางสถาบันวิจัย
และพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ และ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการในการนําความรูสูชุมชน
เพื่อใหชุมชนสามารถเรียนรูและพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง โดยจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นและ
สังคม: การพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนกุฎีจีน โดยกลุมเปาหมาย คือ ขนมฝรั่งกุฎีจีน 3 เจาในชุมชนกุฎีจีน
2. มีการดําเนินงานถายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัย: การออกแบบเรขศิลปสําหรับการสรางอัตลักษณ
และสงเสริมภาพลักษณชุมชนกุฎีจีน และการออกแบบบรรจุภัณฑและโลโกของผลิตภัณฑ สถาบันวิจัยและพัฒนา
รวมกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินการในการนําความรูสูชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถเรียนรูและ
พัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง โดยจัดโครงการบริการวิชาการแกชุมชนทองถิ่นและสังคม โดยการถายทอดเทคโนโลยี
ถายทอดเทคโนโลยีจากผลการวิจัย: การออกแบบเรขศิลปสําหรับการสรางอัตลักษณและสงเสริมภาพลักษณชุมชน
กุฎีจีน และความรูในการออกแบบบรรจุภัณฑและโลโกของผลิตภัณฑ ซึ่งไดมีการออกแบบบรรจุภัณฑรวมกันโดย
ขนมฝรั่งกุฎีจีน 3 รานที่เปนผลิตภัณฑเปาหมายในการพัฒนาครั้งนี้ สามารถนําไปใชได
3. มี ก ารดํ า เนิ น งานพั ฒ นาสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ข นมฝรั่ ง กุ ฎี จี น และโครงการพั ฒ นาสื่ อ วี ดี ทั ศ น เ พื่ อ
ประชาสัมพันธขนมฝรั่งกุฎีจีน สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับคณะครุศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ จัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ ทั้งในรูป แบบแผนพับและแผนที่แนะนํารานขนมฝรั่งกุฎี จีนและภาพเคลื่อนไหวเปนคลิปวิดีโ อ
ประชาสัมพันธผานสื่อสังคมออนไลน YouTube ทําใหขนมฝรั่งกุฎีจีนเปนที่รูจักเพิ่มขึ้น
และการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมนั้นยังไดมีการบูรณาการเขากับพันธกิจการเรียนการสอน การ
วิจัย และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังตัวอยางทีไ่ ดนํามาตอยอดพัฒนาศูนยการเรียนรูออนไลน : ขนมฝรั่งกุฎี
จีน เพื่อใหเขากับสถานการณในปจจุบันที่มีการระบาดของโรคโคนาไวรัส -19 (COVID-19) ทําใหนักเขาทองเที่ยว
ลดลง ศูนยการเรียนรูจึงเปนอึกชองทางหนึ่งที่ชวยในการแนะนํา ประชาสัมพันธ และเปนแหลงเรียนรู ใหกับผูที่
สนใจ การดําเนินงานรวมกันมีดังนี้
คณะครุศาสตร รวบรวมขอมูล เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของชุม ชนและขนมฝรั่ง กุฎีจีน โดยการนํา
นักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเปนการศึกษาและสํารวจชุมชน จากนั้นจึงวิเคราะหจัดทําเปนขอมูลเกี่ยวกับขนมฝรั่ง
กุฎีจีน ซึ่งเปนการบูรณาการกับการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ออกแบบศูนยการเรียนรูออนไลน: ขนมฝรั่งกุฎีจีน โดยใชเนื้อหาและ
รายละเอียดจากคณะครุศาสตร นํามาวางโครงรางเปนหนาเพจของศูนยการเรียนรูซึ่งเกี่ยวของกับการออกแบบเรข
ศิลป สําหรับอัตลักษณและสงเสริมภาพลัก ษณชุมชนกุฎีจีน มาเปนสวนในการออกแบบศูนยการเรียนรู ซึ่งเปน
การบูรณาการกับการวิจัย
คณะวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี จัดทําศูนยก ารเรียนรู : ขนมฝรั่ง กุฎีจีน ในรูป แบบศูนยก ารเรียนรู
ออนไลน ซึ่งเปนการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะวิทยาการจัดการ จัดทําสื่อแนะนําศูนยการเรียนรู: ขนมฝรั่งกุฎีจีน ซึ่งเปนการบูรณาการกับการเรียน
การสอน และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประสานชุมชน และสรางความเขาใจในการดําเนินโครงการที่สอดคลองตามแผน
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (22) ผลการบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคา (Value) แกผูรับบริการ ชุมชน และ
สัง คมได โดยสามารถนํ า ผลจากการบริ ก ารวิ ช าการไปใช ป ระโยชน ได อ ย า งเป น รู ป ธรรม เป น ผลกระทบ
เชิงบวกในวงกวาง
บริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย
ชุมชน ผูนําชุมชนและเจาของภูมิปญญาถายทอดองคความรูเกี่ยวกับความเปนมาของขนมฝงกุฎีจีน
นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนามีการติดตามงานอยางตอเนื่องในพื้นทีย่ านกะดีจนี และขยายผลไปยังพืน้ ที่
ใกลเคียง คือ เขตบางกอกใหญ
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานมีการนําผลจากการบริการวิชาการไปใชประโยชนไดอยาง
เปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวกในวงกวาง มีตัวอยางดังตอไปนี้
1. มีการติดตามการขับเคลื่อนแผนพัฒนายานกะดีจีนและสรุปรายงานความตองการการพัฒนาของชุมชนใน
ยา นกะดีจี น เพื่ อ ให เ กิด ความตอ เนื่อ งและส ง เสริ ม พั ฒ นาชุ ม ชนให มี ความเขม แข็ง เปน ไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย การศึกษาความตองการและปญหาของชุมชนเพื่อใชเปนขอมูลในการบริการวิชาการและการวิจัย จึง
มีความสําคัญในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรดังกลาว ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพัฒนาอยางมีสวนรวมกับเจาของพื้ นที่
หรือชุมชน เพื่อใหเกิดการยอมรับและเกิดการพัฒนาตรงกับความตองการและปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อีกทั้งยังตอง
ตอเนื่องและมีความยั่งยืนในระยะยาว
2. มีการติดตามการจัดตั้งศูนยขอมูลยานกะดีจีน เพื่อสรุปภารกิจการดําเนินงานงานตามเปาหมายที่มุงเนน
ไปที่ยานชุมชนในยานกะดีจีน เพื่อใหเกิดความตอเนื่องการสงเสริมพัฒนาชุมชนใหมีความเขมแข็ง และเพื่อใหเกิด
การยอมรับและเกิดการพัฒนา อีกทั้งยังตองตอเนื่องและมีความยั่งยืนในระยะยาวใหชุมชนไดพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืนและมีศูนยขอมูลเพื่อใหบริการนักทองเที่ยว สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดรวมกับชุมชนในยานกะดีจีนขึ้น
ติดตามผลการดําเนินในลักษณะการใหความรูและเตรียมพรอมในการจัดตั้งศูนยขอมูล
3. มีการติดตามการจัดทําเสนทางการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบางกอกใหญ โดยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและอภิปรายการจัดการเสนทางการทองเที่ยว เก็บรวบรวบขอมูลเสนทางการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขต
บางกอกใหญ เพื่อนําไปวางแผนการจัดการเสนทางการทองเที่ยวโดยชุมชนในเขตบางกอกใหญ และติดตามใน
ลักษณะการจัดความรูการอภิปรายเสนทางการทองเที่ยวในชุมชนเขตบางกอกใหญ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีป ระสิทธิภาพ เพื่อสง เสริมใหหนวยงานที่ เ กี่ยวของเขารวมใหคําแนะนําและเสนอแนะเพื่อใหเ กิดความ
สมบูรณของขอมูล โดยไดรับความรวมมือจากฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางกอกใหญ ชุมชนในเขต
บางกอกใหญ และนัก วิ ชาการที่ เ กี่ย วขอ งกับ ประวัติศ าสตรชุม ชนและการท องเที่ยว เข ารว มพูด คุยและให
ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยวและสถานที่สําคัญที่เกี่ยวของกับพระเจากรุง
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามเกณฑของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัด ซึ่งมีการกําหนดทิศทางที่
ชัดเจน ดานผลการบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคา (Value) แกผูรับบริการ ชุมชน และสังคมได โดยสามารถ
นําผลจากการบริการวิชาการไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบในเชิงบวก มีผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีแนวโนมของผลการดําเนินงานตามพันธกิจนี้ที่ดีขึ้น ซึ่งบรรลุเปาหมาย
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ขอเสนอแนะและขอมูลเพิ่มเติม.........................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (22) ผลการบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคา (Value) แกผูรับบริการ ชุมชน และ
สัง คมได โดยสามารถนํ า ผลจากการบริ ก ารวิ ช าการไปใช ป ระโยชน ได อ ย า งเป น รู ป ธรรม เป น ผลกระทบ
เชิงบวกในวงกวาง
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (23) ผลความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษา
โดยคํานึงถึงการใชนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพัฒนาสนับสนุนใหชุมชนสรา งสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและ
ความทาทายในอนาคต
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )
 ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
การใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่คํานึงถึงการใชนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพัฒนาสนับสนุนให
ชุมชนสรางสังคมคุณภาพรองรับโอกาสและความทาทายในอนาคตนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาไดดําเนินงานซึ่งมีการบูรณาการการบริการวิชาการรวมกับการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยที่ต อบโจทยกับ
ความตองการของชุม ชนในการใชนวัตกรรมที่ตอบโจทยส รางสัง คมคุณภาพ มุง เนนการพัฒ นาในดานสัง คม
เศรษฐกิจและการอนุรกั ษภูมิปญญาในพื้นที่ใหบริการเพื่อรองรับโอกาสและความทาทายในอนาคต ภายใตแนวคิด
ที่วา เทคโนโลยี+ทรัพยากรในชุมชน=นวัตกรรมรับใชสังคม ซึ่งผลจากการวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนในการ
แกไขปญหาของชุมชน และสังคมไดอยางแทจริง มีตัวอยางดังตอไปนี้
ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการวิจัยดานวัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหาร
มุสลิม เพื่อสืบสานและอนุรักษ ภูมิปญญาทองถิ่นของวัฒนธรรมอาหารไทยมุสลิม และศึกษาวัฒนธรรมอาหารใน
ชีวิตประจําวัน ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนาของชาวไทยมุสลิมในเขตธนบุรีเพื่อสรางสังคมคุณภาพ ซึ่งผล
จากการศึกษาทําใหชุมชนเกิดความภูมใิ จในวัฒนธรรมดานอาหารของตนเอง
ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการวิจัยดานการทองเที่ยว เชน การสงเสริมการจัดการ
ทองเที่ยวโดยชุมชนบนเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาบริบทชุมชน
ที่เกี่ยวกับการสงเสริมการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนาเสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒ นธรรมในเขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร โดยทําเปนแผนที่และคูมือเสนทางทองเที่ยว เพื่อตอบโจทยการพัฒนาสังคม และการสราง
สังคมคุ ณภาพ และการสงเสริมการดานวิจัยดานการสรางอัตลัก ษณ เชน การออกแบบเรขศิล ปสําหรับ การ
สรางอัตลักษณและสงเสริมภาพลักษณชุมชนกุฎีจีนเพื่อสังเคราะหอัตลักษณรูปแบบเรขศิลปสําหรับชุมชนกุฎี จีน
เพื่อสรางแนวทางการใชเรขศิลปในการสรางอัตลักษณมาตรฐานสําหรับชุมชนกุ ฎีจีน ใหสามารถนําไปใชในการ
สรางภาพลักษณหรือการปรับประยุกตใชกับชุมชนและกิจกรรมตางๆ รวมไปถึงการสื่อสารที่เกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกชุมชนกุฎีจีน และประชาชนทั่วไปสามารถนําผลการศึกษาไปปรับใชในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับแหลง
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (23) ผลความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษา
โดยคํานึงถึงการใชนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพัฒนาสนับสนุนใหชุมชนสรา งสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและ
ความทาทายในอนาคต
โบราณคดีในทองถิ่นของตนเอง เพื่อรองรับโอกาสและความทาทายในอนาคต ซึ่งผลจากการศึกษาทําใหชุมชน
สามารถสรางมูลคาเพิ่มเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดอีกดวย ในจังหวัดสมุทรปราการมหาวิทยาลัยมีการ
สงเสริมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพ เชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุมชนเพื่อพัฒนา
บรรจุภัณฑขนมโบราณของชุมชนคลองยายหลี ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อตอบโจทยการพัฒนาสังคมและสรางสังคมใหมีคุณภาพ, การสรางอัตลักษณผานการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณ
จากตนจากของชุมชน อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ, การพัฒนาผลิตภัณฑชาใบจาก, การพัฒนา
ผลิตภัณฑจากรกมะพราวของกลุมวิสาหกิจชุมชน จักสานกานมะพราว น้ําตาลทาคา ใหเปนผลิตภัณฑ Premium
OTOP เพื่อเปนการใชนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพัฒนาสนับสนุนใหชุมชนสรางสังคมคุณภาพ สําหรับการ
รองรับโอกาสและความทาทายในอนาคต
ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมการวิจัยดานทองถิ่น เชน การถายทอดและอนุรักษภูมิปญญา
อาหารโปรตุเกส กรณีศึกษา ชุมชนกุฏีจีน เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อถายทอดองคความรูและอนุรักษภูมิ
ปญ ญาอาหารโปรตุเ กสในพื้น ที่ ชุม ชนกุฎี จีน , การพั ฒ นาสื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิค ส ส ารสนเทศในยา นกุ ฎีจี นภาค
ภาษาอังกฤษ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสสารสนเทศในยาน
กะดีจีน ภาคภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว, รูปแบบการพัฒนามัคคุเทศกกลุมผูสูงอายุเพื่อเสริมสรางการ
จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนอยางยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนกุฏีจีน แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นในกลุมผูสูงอายุจากแหลงขอมูล สถานที่ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมทองถิ่น และ
พัฒนามัคคุเทศกทองถิ่นในกลุมผูสูงอายุผานการฝกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศกทองถิ่นในกลุมผูสูงอายุ ชุมชนกุฏีจีน
ธนบุรี กรุง เทพมหานคร, ภูมิปญ ญา ภูมิส ารสนเทศและการบริห ารจัดการเพื่อสง เสริ ม การทองเที่ยวแมน้ํ า
เจาพระยาสายเกา เพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น แผนที่เสนทางการทองเที่ยว การพัฒนาผูนํากลุมทองเที่ย วและ
การตลาดอิเ ล็ก ทรอนิก ส เพื่อสง เสริม การทองเที่ยวแมน้ําเจาพระยาสายเกา, การประยุกตใชเ ทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาเสนทางทองเที่ยวแมน้ําเจาพระยาสายเกา โดยการสํารวจแหลงทองเที่ยว บริเวณแมน้ํา
เจาพระยาสายเกา จัดทําสารสนเทศภูมิศาสตรแหลงทองเที่ยว บริเวณแมน้ํา เจาพระยาสายเกา และจัดทําและ
สรางความเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวบริเวณแมน้ําเจาพระยาสายเกา, การพัฒนาผูนํากลุมทองเที่ยวเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสนทางแมน้ําเจาพระยาสายเกา เปนการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูนํากลุมทองเที่ยวเชิง วัฒ นธรรมเสนทางแมน้ําเจาพระยาสายเกา ประเมินความจําเปนในการพัฒนาผูนํากลุม
ทองเที่ยวสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสนทางแมน้ําเจาพระยาสายเกา และนําเสนอแนวทาง วิธีการและ
โครงการพัฒนาผูนํากลุมทองเที่ยวสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสนทางแมน้ําเจาพระยาสายเกา, การตลาด
อิเล็กทรอนิกสเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวแมน้ําเจาพระยาสายเกาเปนการสํารวจแหลงทองเทีย่ วและสถานที่ตางๆ ที่
มีความสําคัญเชิง ประวัติศาสตรและวิถีชีวิตแมน้ําเจาพระยาสายเกา ศึกษารูปแบบเว็บ ไซตที่เกี่ยวของกั บการ
ทองเที่ยว และสรางเว็บไซตตนแบบเพื่อใชสงเสริมการทองเที่ยวแมน้ําเจาพระยาสายเกา, การบริหารจัดการแหลง
เรียนรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนริมแมน้ําเจาพระยาสายเกาเพื่อใชในการศึกษาอยางยั่งยืน เพื่อศึกษาแหลง
เรียนรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอการจัดการศึกษาในชุมชนริมแมน้ําเจาพระยาสายเกา เพื่อศึกษาศักยภาพ
และสภาพการมีสวนรวมของชุมชนในการนําแหลงเรียนรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการศึกษา และ
เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการแหลงเรียนรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชนริมแมน้ําเจาพระยาสายเก าเพื่อ
ใชในการศึกษาอยางยั่งยืนเพื่อตอบโจทยการพัฒนาสนับสนุนใหชุมชนสรางสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและ
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (23) ผลความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษา
โดยคํานึงถึงการใชนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพัฒนาสนับสนุนใหชุมชนสรา งสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและ
ความทาทายในอนาคต
ความทาทายในอนาคต ซึ่งผลจากการศึกษาทําใหชุมชนสามารถสรางมูลคาเพิ่มเพื่อรองรับการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษไดอีกดวย
ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการสงเสริมแผนงานวิจัยเชิงบูรณาการการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรม
ตนแบบจากความหลากหลายตามแบบวิถี ศาสนา ความเชื่อในทองถิ่น เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมการบริการและ
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร มีการสงเสริมงานวิจัยที่รองรับโอกาสและความทา
ทายในอนาคต การศึกษาตนแบบการพัฒนามูลคาเพิ่มเชิงพาณิชยของแหลงมรดกศิลปะสถาปตยกรรมสําหรับ
สง เสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อศึก ษาเชิง สํารวจแหลงมรดกศิล ปะ
สถาปตยกรรม แหลงที่มีศักยภาพเชิงพื้นที่ สําหรับพัฒนายกระดับเปนแหลงทองเที่ยวเพื่อศึกษาความวิจิตรงดงาม
เชิงศิลปะสถาปตยกรรม ประชาสัมพันธ ใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติไดรับทราบถึงประวัติความ
เปนมา ความสําคัญของแหลงมรดกทางศิลปะสถาปตยกรรมนั้น สําหรับสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
ธนบุรีเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒ นามูลคาเพิ่มเชิงพาณิชยของแหลงมรดกทางศิ ลปะสถาปตยกรรม, การศึกษา
แนวทางการจัดการกลยุทธการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวตนแบบสําหรับสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ศึกษาแนวทางการจัดการกลยุทธการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวตนแบบสําหรับสงเสริมการ
ทองเที่ ยวเชิง วัฒ นธรรมในเขตธนบุรี กรุ ง เทพมหานคร, ความจํา เปน ความผิด พลาด และแนวทางการใช
ภาษาอังกฤษที่ถูกตองเพื่อการสื่อสารในสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อศึก ษา
สํารวจความจําเปนในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ถูกตองในสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุ รี
กรุง เทพมหานคร วิเ คราะหค วามผิ ดพลาดการใชภาษาอัง กฤษในประเด็นของการใชคํา (words choice)
โครงสรางภาษา (Structure) และสํานวนการใช (Expressions) ของปายบอกขอมูล และคูมือแผนพับใหขอมูล
ของสถานที่ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และใหแนวทางการใชภ าษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารที่ถูกตองในสถานที่ทอ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร งานวิจัยเพื่อตอบโจทยการพัฒนา
สนับสนุนใหชุมชนสรางสังคมคุณภาพ เชน การวิจัยเรื่อง อัตลักษณอาหารดั้งเดิม : การพัฒนาบรรจุภัณฑและการ
ออกแบบเครื่องหมาย การคา เพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษชุมชนเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อ
รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับอาหารดั้งเดิม อาหารทองถิ่นของ 14 ชุมชนในเขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ศึก ษาการออกแบบเครื่องหมายการคา ที่แสดงอั ตลัก ษณด านอาหารดั้ง เดิม ของชุม ชนในเขตธนบุ รี จั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร และดําเนินการยื่นขอรับการคุมครองภายใตก ฎหมายเครื่องหมายการคา เพื่อศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับวัสดุ และรูปแบบบรรจุภัณฑ เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหาร
ของชุมชนในเขตธนบุรี เพื่อออกแบบพัฒนากราฟกบนบรรจุภัณฑผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหารของ
ชุมชนในเขตธนบุรี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบเครื่องหมายการคาและฉลากบรรจุภัณฑพัฒนาขึ้น,
การศึก ษาแนวทางการออกแบบเรขศิล ปเ พื่อสรางอัตลัก ษณชุม ชนตนแบบสําหรับ สงเสริม การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอัตลักษณขุมชนตนแบบยกระดับของมรดก
ทางวัฒนธรรมในทองถิ่น โดยการสรางสัญลักษณหรือแบรนดอัตลักษณชุมชน พัฒนาเอกลักษณชุมชนใหเกิดเปน
คานิยมรวมเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในชุมชน และพัฒนาเปนสัญลักษณของประชาชนในชุมชนสําหรับสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี, การอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาผลิตภัณฑจากผาคราม ของชุมชนโรงคราม
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษารูปแบบการอนุรักษและฟนฟูภูมิปญญาผลิตภัณฑจากผาคราม อันเปนภูมิ
ปญญาดังเดิมของชุมชนโรงคราม ซึ่งยังเปนการคงอัตลักษณของชุมชนและสรางสังคมคุณภาพ, งานวิจัยเพื่อรองรับ
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (23) ผลความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษา
โดยคํานึงถึงการใชนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพัฒนาสนับสนุนใหชุมชนสรา งสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและ
ความทาทายในอนาคต
โอกาสและความทาทายในอนาคต เชน การศึกษาตนแบบการพัฒนาแอปพลิเคชั่นสําหรับสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาตนแบบการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในเขตธนบุรี ภายใตฟงกชั่นการใชงาน ไดแก อาหารตนแบบอาหารสําหรับผูสูงอายุตนแบบ เครื่องดื่ม
สมุนไพรตนแบบ แหลงศิลปะสถาปตยกรรมตนแบบ เสนทางทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตนแบบ ในเขตธนบุรี สําหรับ
สงเสริมอุตสาหกรรมการบริการและการทองเที่ยวไทยสูสากล, การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครื่ องดื่มม็อกเทล
สวนผสมสมุนไพร สําหรับสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาเครื่องดื่ม
สมุนไพรผานกระบวนการปญ ญาทองถิ่น เพื่อสงเสริม การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรีโดยการพัฒนา
เครื่องดื่มดวยภูมิปญญา สมุนไพรไทย รสชาตสงเสริมคานิยมเครื่องดื่มมอคเทลสวนผสมสมุนไพรไทย สํารับรองรับ
นักทองเที่ยว และกระบวนการจัดเก็บรักษาการแพ็คเกจสําหรับนักทองเที่ยวซื้อไปเก็บเปนของฝาก, พัฒนาระบบ
การจัดการฐานขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่นสําหรับ สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาฐานขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่นสําหรับสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต
ธนบุรี โดยรวบรวมเปนคลังขอมูลภูมิปญญามรดกวัฒนธรรมแหงอาหาร ในเขตธนบุรี คลังขอมูลเสนทางทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมอาหาร ในเขตธนบุรี คลังขอมูลเกี่ยวกับแหลงมรดกศิลปะสถาปตยกรรมทองถิ่น ในเขตธนบุรี และนํา
ขอมูลมาพัฒนาระบบการจัดการฐานขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่นสําหรับสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตธนบุรี 3.เพื่อประเมินประสิทธิภาพการทํางานของระบบการจัดการฐานขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่น
สําหรับสงเสริม การทองเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมในเขตธนบุรี, การศึก ษาแนวทางการยกระดับ มาตรฐานมรดกทาง
วัฒนธรรมอาหารตนแบบ สําหรับสง เสริม การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี เพื่อสํารวจพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารในทองถิ่นของเขตธนบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับคุณภาพอาหารตามเกณฑมาตรฐานเปน
อาหารตนแบบ และเพื่อจัดทําเสนทางอาหารปลอดภัยในเขตธนบุรี, และการศึกษาวิเคราะหองคประกอบชิงยืนยัน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อศึก ษาความหมายและวิธีก ารวัด
องคประกอบและตัวบงชี้ ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา
วิเคราะหองคประกอบ และตัวบงชี้ เชิงสํารวจ และเชิงยืนยัน ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเขต
ธนบุรี กรุง เทพมหานคร และเพื่อศึกษาสมการพยากรณ ตัวทํานายสําคัญ ของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากการศึกษาทําใหชุมชนสามารถสรางมูลคาเพิ่มเพื่อรองรับ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดอีกดวย
จากการดําเนินงานที่นําผลการวิจัยเสนทางทองเที่ยวไดส ะทอนความพึง พอใจของผูรับ บริก ารตอการ
ใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสงเสริมการใชนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยในการพัฒนาสนับสนุนใหชุมชน
สรา งสัง คมคุณภาพ รองรับ โอกาสและความท าทายในอนาคต สง ผลใหม หาวิ ทยาลัย ไดรั บโลรางวัล ผูทํ า
คุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ประจําป 2562
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับเกณฑของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัด มีการกําหนด
ทิศทางที่ชัดเจน มีผลการดําเนินงานตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินงานที่มีแนวโนมดีขึ้น โดยมี
แผนการดําเนินงานที่มุงเนนดานผลความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดย
คํานึงถึงการใชนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพัฒนา สนับสนุนใหชุมชนสรางสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและความ
ทาทายในอนาคตอีกดวย
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (23) ผลความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการวิชาการของสถาบัน อุดมศึกษา
โดยคํานึงถึงการใชนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยการพัฒนาสนับสนุนใหชุมชนสรา งสังคมคุณภาพ รองรับโอกาสและ
ความทาทายในอนาคต
ขอเสนอแนะและขอมูลเพิ่มเติม......................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ดานที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ
องคประกอบที่ 4.2 ผลของการบริการวิชาการแบบเฉพาะ (Specific Service)
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (24) ผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหนวยงานที่รองขอสามารถทําใหเกิด
ประโยชนไดจริง
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )
 ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรวมกับหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
รวมไปถึงชุมชนรวมกันดําเนินงานบริการวิชาการในพื้นที่บริการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อสรางความยั่งยืน
ใหกับชุมชนในยานกะดีจีนทําใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนซึ่งเกิดขึ้นจากการรองขอ
ของชุมชนใหมหาวิทยาลัยเขาไปมีบทบาทเปนพี่เลี้ยงทําหนาที่สงเสริมและพัฒนาในการจัดทําแผนพัฒนาชุมน จึ ง
เกิดเปนคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิถีชุมชนยานกะดีจีนอยางมั่นคงยั่งยืนจัดทําแผนพัฒนาชุมชนยานกะดี
ซึ่งชุมชนยานกะดีจีนตนแบบชุมชนแหงสันติสุข 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ใหมีวิสัยทัศนในการอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรม สูสันติสุข และสงเสริมเศรษฐกิจยานกะดีจีน ใหมีพันธกิจในการสงเสริมความรวมมือและมีจิตอาสาใน
ยานกะดีจีน สืบสาน รักษา ทะนุบํารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาและมรดกทองถิ่น จัดการทองเที่ยงเชิง
วัฒนธรรมโดยชุมชน พัฒนาและตอยอดสูชุมชน 4.0 ที่สามารถพึ่งตนเองได ทําใหเกิดเปนอัตลักษณยานกะดีจีน
ชุมชนแหงสันติสุขทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยแผนพัฒนาชุมชนยานกะดีจีนประกอบไปดวย 5
แผนงาน ไดแก แผนงานที่ 1 การปรับทัศนียภาพ โครงสรางพื้นฐานชุมชน แผนงานที่ 2 การสงเสริมการมีสวนรวม
ในชุมชน สังคมสันติสุข แบบประชารัฐ บาน วัด สถานศึกษา (บวร) แผนงานที่ 3 การสงเสริมการเรียนรูของชุมชน
แผนงานที่ 4 การสงเสริมสุขภาพชุมชน และแผนงานที่ 5 การสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งผลการประเมินงาน
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (24) ผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหนวยงานที่รองขอสามารถทําใหเกิด
ประโยชนไดจริง
บริการวิชาการจากหนวยงานที่รองขอสามารถทําใหเกิดประโยชนไดจริง มีตัวอยางดังนี้
ปการศึกษา 2560 จากความรวมมือในการบริการวิชาการ และการทํากิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรีและหนวยงานอื่น ๆ ทําใหสภาวัฒนธรรมเขตธนบุรี ไดเสนอขนมฝรั่งกุฎีจีนเปนมรดกทางภูมิปญญา ซึ่ง
ไดรับการรับรอง จาก คณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เปนมรดก
ภูมิปญ ญาทางวัฒนธรรมกรุง เทพมหานคร ประจําป 2560 สาขาความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและ
จักรวาล และมีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลม 135 ตอนพิเศษ
ปการศึกษา 2561 และ ปการศึกษา 2562 จากการรับ รองดังกลาวขนมฝรั่งกุฎีจีนจึงเปนการแสดง
เอกลักษณของชุมชนและเปนสวนหนึ่งในการบริการวิชาการ ทั้งการพัฒนาบรรจุภัณฑ สื่อวีดีทัศนขนมฝรั่งกุฎีจีน
ซึ่งไดประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน (YouTube) และไดพัฒนาเปนศูนยการเรียนรูออนไลน: ขนมฝรั่งกุฎีจีน จาก
ชุมชนกุฎีจีน ไดเชื่อมโยงไปยังอีก 5 ชุมชน คือ ชุมชนวัดกัลยาณ ชุมชนวัดบุปผาราม ชุมชนวัดประยุรวงศ ชุ มชน
กุฎีขาว และชุม ชนโรงคราม ไดรวมมือกันทํางานเปนยานกะดีจีน ซึ่ง เปนเครือขายที่ไดรับการสนับ สนุน จาก
แผนการบริการวิชาการแกสงั คมของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จนเกิดความรวมมือจากหนวยงานภายนอกมากขึ้น
เชน มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการตลาดวิถีถิ่นและวัฒนธรรมชุมชนยานกะดีจีน และกระทรวงวัฒนธรรม
จัดโครงการบวร ออนทัวร : ยานกะดีจีน เปนตน
ดังนั้นชุมชนกุฎีจีนจึงไดมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยังคงสืบสานมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
รวมทั้งยังคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของทองถิ่นไวไดอยางตอเนื่องแลวนั้น เมื่อมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องและชัดเจน คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาวิถีชุมชนยานกะดีจีนอยางมั่นคงยั่งยืน ไดทําหนาที่ในการ
ดําเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนยานกะดีจีนทั้งระบบ โดยไดรวมมือกับมหาวิทยาลัยจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชนยานกะดีจีน ซึ่งสงผลใหเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม/ชุมชนอยางเขมแข็ง ดังนี้
1) ผูนําและสมาชิกชุมชน เสริมสรางความรู เกิดความตระหนักในฐานะผูนําและสมาชิกชุมชนยานกะดี
จีนใหมีทัศนคติในการเปนเจาของชุมชนโดยสวนรวม
2) เกิดการมีสวนรวมการพัฒนาชุมชนรูปแบบ “บวร” สงเสริมการมีสวนรวมการพัฒนาชุมชนยานกะดี
จีนในรูปแบบประชารัฐ บาน วัด โรงเรียน (บวร) โดยการสรางแรงจูงใจจิตสํานึก ความรับผิดชอบ ความตระหนัก/
การรับรูและการสรางเครือขายความรวมมือของคนในชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน
3) เกิดการพัฒนาและสง เสริม ศั กยภาพการผลิตผลิตภัณฑและการตลาด ของดีของชุมชนตลอดจน
โครงขายการทองเที่ยวใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
นอกจากนี้แลวยังมีกลุมงานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ไดประสานงานกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการขอใชพื้นที่เพื่อเปดงานแสดงสินคา ดนตรี และการแสดง ดังนี้
1. บริษัท นารายณภัณฑ จํากัด
2. หางสรรพสินคา SENA fest
3. พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
4. หางสรรพสินคา The BRIGHT พระราม 2
ซึ่งทําใหผูประกอบการรานคาทั้งผลิตภัณฑเครือ่ งใช เครื่องประดับ อาหาร ขนมไทย รวมถึงผูประกอบการที่
ศูนยฯไดรวมชวยเหลือและพัฒนาทักษะ ไดมีการออกบูธฝกอบรมสรางทักษะ ฝกการขาย เกิดประสบการณในการ
ติดตอลูกคา มียอดสั่งหลัง จากที่ปดงานไปแลว เกิด เครือขายรานคามีก ารชัก ชวนและบอกตอเกิดรายไดอยาง
ตอเนื่องทั้งในดานวิทยากรจัดอบรมและออกบูธขายผลิตภัณฑ
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (24) ผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหนวยงานที่รองขอสามารถทําใหเกิด
ประโยชนไดจริง
นอกจากนั้นแลวยังมีการรองขอจากชุมชนใหมหาวิทยาลัยเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
ทองถิ่นจากความตองการของชุมชนในพื้นที่บริการ เพื่อเปนการสานตอผลิตภัณฑและการพัฒนาผลิตภัณฑ ทั้ง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยกองบริการการศึกษาและบริการวิชาการไดรวมกับหนวยงานภายในและ
หนวยงานภายนอกรวมไปถึงชุมชนรวมกันดําเนินงานบริการวิชาการในพื้นที่บริการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
เพื่อสรางความยั่งยืนใหกับชุมชนไดมีการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ (พ.ศ. 2561 - 2564) โดย
มีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมาย และรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งมหาวิทยาลัยมีสวนรวมกับชุมชนในการพัฒนาทองถิ่นในเรื่องตาง ๆ เชน การ
พัฒนาและสงเสริมการประกอบการของกองทุนหมูบาน การใหความรูความเขาใจในการประกอบกิจการวิสาหกิจ
ชุมชน การรวมมือกับหนวยงานภาครัฐในการลงพื้นที่พัฒนาชุมชนทองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ และมีการ
ดําเนินงานตามแผนและพัฒนาทองถิ่นตามที่ชุมชนหรือองคการเปาหมายตองการ เชน จัดโครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนเปาหมาย จังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้งดําเนินโครงการความรวมมือของคณาจารยและ
นักศึกษาทั้ง 4 คณะในการพัฒนาชุมชนบานบางกะอี่ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุ ทรปราการ เชน
โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น เพื่อพัฒนากลุมวิสาหกิจ 16 อาชีพ
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานที่สอดคลองกับเกณฑของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัด มีการกําหนด
ทิศทางที่ชัดเจน มีผลการดําเนินงานตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย มีผลการดําเนินงานที่มีแนวโนมดีขึ้ น โดยมี
แผนการดําเนินงานที่มุง เนนดานผลการประเมินงานบริการวิชาการจากหนวยงานที่รองขอสามารถทําใหเกิด
ประโยชนไดจริง
ขอเสนอแนะและขอมูลเพิ่มเติม............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (25) ผลงานบริการวิชาการสามารถสรางคุณคา (Value) โดยพิจารณาจากผลที่คาดวา
จะไดรับจากผลการบริการวิชาการนั้น ๆ ไดแก (1) In Cash คือ การสรางคุณคาพิจารณาผานคาใชจาย/มูลคา/
รายได (2) In Kind คือ การสรางคุณคาที่ไมเนนมูล คา/รายได อาทิ การสรางความผูกพันตอ องคก รการเกิด
วัฒนธรรมองคกร หรือองคความรูใหม เปนตน
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )
 ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
นับตั้งแตปการศึกษา 2558 – 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยสถาบันวิจัยและพัฒ นามีก าร
ดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมซึ่งมีผลงานบริการวิชาการสามารถสรางคุณคา (Value) โดยพิจารณาจากผลที่
คาดวาจะไดรับจากผลการบริการวิชาการนั้น ๆ ไดแก (1) In Cash คือ การสรางคุณคาพิจารณาผานคาใชจาย/
มูลคา/รายได (2) In Kind คือ การสรางคุณคาที่ไมเนนมูลคา/รายได อาทิ การสรางความผูกพันตอองคกรการเกิด
วัฒนธรรมองคกรหรือองคความรูใหม เปนตน
(1) In Cash คือ การสรางคุณคาพิจารณาผานคาใชจาย/มูลคา/รายได
งานวิเทศสัมพันธและศูนยอาเซียนรวมกับกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดจัดทํา
โครงการฝกอบรมภาษาจีนระดับสูง สําหรับมัคคุเทศก มีผูเขารวมจํานวน 40 คน เปนหลักสูตรการอบรมที่มุงเนน
การสรางเสริมความรูใชภาษาจีนเปนหลักและองคความรูดานการทองเที่ยวอื่น ๆ ประกอบ เชน ประวัติศาสตร
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม รวมถึงสถานที่มีความสําคัญ แหลงทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร พระราชวัง
และวัดตาง ๆ และมุงเนนการเสริมสรางทักษะและความสามารถในการสื่อสาร การพูด การออกเสียงอยางถูกตอง
โดยเฉพาะการบรรยาย และการถายทอดองคความรูตาง ๆ ของสถานที่หรือแหลงทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวได
อยางถูกตองและชัดเจน, โครงการฝกอบรมภาษาญี่ปุนระดับกลางใหแกมัคคุเทศก มีผูเขารวมจํานวน 50 คน เปน
หลักสูตรที่มุงเนนการสรางเสริมความรูการใชภาษาญี่ปุนเปนหลักและองคความรูดานการทองเที่ยวอื่นๆ ประกอบ
เชน ประวัติศาสตรขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงสถานที่ที่มีความสําคัญ แหลงทองเที่ยวตามภูมิภาค
และจังหวัดตางๆ ของประเทศไทย และมุงเนนการสรางเสริมทักษะและความสามารถในการสื่อสาร การพูด การ
ออกเสียงอยางถูกตองโดยเฉพาะการบรรยายและการถายทอดองคความรูตางๆ ของสถานที่หรือแหลงทองเที่ยว
ใหกับนัก ทองเที่ยวไดอยางถูกตองและชัดเจน, โครงการฝก อบรมภาษารัส เซียระดับ กลางใหแกมัคคุเ ทศก มี
ผูเขารวมจํานวน 50 คน เปนหลักสูตรมุงเนนการสรางเสริมความรูการใชภาษารัสเซียเปนหลักและองคความรูดาน
การทองเที่ยวอื่นๆ ประกอบ เชน ประวัติศาสตรขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงสถานที่ที่มีความสําคัญ
แหลงทองเที่ยวตามภูมิภาคและจังหวัดตางๆ ของประเทศไทย และมุงเนนการสรางเสริมทักษะและความสามารถ
ในการสื่อสาร การพูด การออกเสียงอยางถูกตองโดยเฉพาะการบรรยายและการถายทอดองคความรูตางๆ ของ
สถานที่หรือแหลงทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวไดอยางถูกตองและชัดเจน
กลุม งานรายได ทรัพยสิน ศูนยบมเพาะวิส าหกิจ ไดมีการสงเสริมและการพัฒนาผูประกอบการใหกับ
กลุมเปาหมาย ซึ่งการเชิญนายพิรุณ ศรีเอี่ยมสะอาด เชี่ยวชาญดานพัฒนาผูประกอบการมาเปนวิทยากร จาก
กิจกรรมดังกลาวผูเขารวมกิจกรรมสามารถและพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งสามารถสรางรายไดและสรางคุณคาทําใหเกิ ด
ผูประกอบการรายอื่นเพิ่มเติมขึ้นมา เมื่อมีผูประกอบการเกิดขึ้นไดสงเสริมใหผูประกอบการไดรวมจัดกิ จกรรม
แสดงสินคาออกบูธรานคาเพื่อใหผูประกอบการรายยอยอื่น ๆ สรางประสบการณใหมๆ ซึ่งเปนการสรางเครือขาย
อีกดวย
2) In Kind คือ การสรางคุณคาที่ไมเนนมูล คา/รายได อาทิ การสรางความผูก พันตอองคกรการเกิด
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (25) ผลงานบริการวิชาการสามารถสรางคุณคา (Value) โดยพิจารณาจากผลที่คาดวา
จะไดรับจากผลการบริการวิชาการนั้น ๆ ไดแก (1) In Cash คือ การสรางคุณคาพิจารณาผานคาใชจาย/มูลคา/
รายได (2) In Kind คือ การสรางคุณคาที่ไมเนนมูล คา/รายได อาทิ การสรางความผูกพันตอ องคก รการเกิด
วัฒนธรรมองคกร หรือองคความรูใหม เปนตน
วัฒนธรรมองคกรหรือองคความรูใหม เปนตน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการดําเนินงานบริการวิชาการสนับสนุนและพัฒนาให
ชุมชนกุฎีจีนไดมีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณและเอกลักษณของชุมชน ซึ่งประชาชนในชุมชนกุฎีจีนไดให
ความรวมมือและมีสวนรวม โดยเอกลักษณของชุมชน ไดแก ขนมฝรั่งกุฎีจีนซึ่งเปนภูมิปญญาที่สืบทอดกันมา โดย
ในปจจุบันเปน รุนที่ 5 และมีดวยกัน 3 ราน คือ รานธนูสิงห รานปาเล็ก และรานหลานแมเปา ซึ่งคงเอกลักษณ
ของขนมฝรั่งกุฎีจีนไว โดยเปดเปนแหลงเรียนรู เพื่อใหบุคคลหรือหนวยงานที่สนใจ สามารถเขาศึกษาดูวิธีการทํา
ขนมฝรั่งกุฎีจีน ซึ่งมีการทําแบบดั้งเดิมโดยใชเตาที่มคี วามเฉพาะตัว หรืออาหารตํารับโปตุเกส ซึ่งมีบานสกุลทอง ใน
การสืบทอด และในปจจุบันมีการจัดสําหรับอาหารเพื่อรับรองนักทองเที่ยวที่เขามาในชุมชน และมีบูรณาการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการวิจัย จากความรวมมือของชุมชนและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
จัดทําศูนยการเรียนรูขนมฝรั่งกุฎีจีน และศูนยการเรียนรูออนไลน : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมยานกะดีจีน
เพื่อเปนการรวบรวมและสรางองคความรูใหมใหกับชุมชน นอกจากนั้นแลวงานวิเ ทศสัมพันธและอาเซียนได
ดําเนินการยังสงเสริมใหนักศึกษาจีนตามโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เขามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เขาโครงการอบรมภาษาอังกฤษ Intensive Course ใหแกนักศึกษาจีน สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) รุนที่
1 และรุนที่ 2 สงผลนักศึกษาจีนมีทักษะ ฟง พูด อานเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อสง เสริมใหนักศึกษาจีนเกิดความผูก
ผันกับมหาวิทยาลัยอีกดวย และสํานักศิลปะและวัฒนธรรมยังมีการดําเนินงานบริการวิชาการในรูปแบบการจัดการ
ความรู เรื่องสารทณบุรี ศรีมหาสมุทร และมีการจัดนิทรรศการออนไลน เรื่องบทละครราม เกรียรติ์ พระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเจากรุงธนบุรี เพื่อเปนการสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาเกิดความตระหนักและ
ผูกพันตอองคกร นอกจากนั้นแลวคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีการบริการวิชาการทีบ่ ูรณาการกับการเรียน
การสอน มีการพัฒนาชุดแสดงการรําโทนบางกอกนอย เพื่อเปนการรวบรวมและสรางองคความรูใหม เปนตน
ซึ่งในการดําเนินงานดานการจัดกิจกรรม/โครงการดานการบริการวิชาการของคณะ/หนวยงานจะดําเนินงาน
ตามประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนงานและประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ ในโครงการไดรับการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยกอนการดําเนินงานโครงการในปงบประมาณนั้ น ๆ ซึ่งการดําเนินงานจัดโครงการบริการ
วิชาการแกชุมชนและสังคมตามแผนบริการวิชาการแกชุมชนและสังคมที่คณะ/หนวยงานไดจัดทําขึ้นเพื่อใหการใช
จายงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย และสอดคลองกับพันธกิจและบริบทของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงเปนการได
ดําเนินงานตามพันธกิจดานการบริการวิชาการที่นํามาบูรณาการกับการเรียน การสอน การวิจัย และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม สงผลใหอาจารยและบุคลากรไดเกิดเปนองคความรูใหม ๆ จากการบริการวิชาการนํามาปรับปรุง
ในการดําเนินงานตามพันธกิจอีกดวย
มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับเกณฑของมหาวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัด มีการกําหนด
ทิศทางที่ชัดเจน มีผลการดําเนินงานตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานตามพันธกิจและเปาหมายมี
แนวโนมที่ดีขึ้น มีแผนงานที่มุงเนนดานผลงานบริการวิชาการสามารถสรางคุณคา (In Cash /In Kind)
ขอเสนอแนะและขอมูลเพิ่มเติม..................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (25) ผลงานบริการวิชาการสามารถสรางคุณคา (Value) โดยพิจารณาจากผลที่คาดวา
จะไดรับจากผลการบริการวิชาการนั้น ๆ ไดแก (1) In Cash คือ การสรางคุณคาพิจารณาผานคาใชจาย/มูลคา/
รายได (2) In Kind คือ การสรางคุณคาที่ไมเนนมูล คา/รายได อาทิ การสรางความผูกพันตอ องคก รการเกิด
วัฒนธรรมองคกร หรือองคความรูใหม เปนตน
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ประเด็ นการพิ จ ารณาที่ 3)(26) ผลการประเมิ น การบริ ก ารวิ ช าการแบบเฉพาะ (Specific Service)
โดยคณะกรรมการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )
 ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยสถาบันวิจัยและพัฒ นาไดดําเนินงานการบริก ารวิชาการที่ พิจ ารณาตาม
ศัก ยภาพและบริบทของมหาวิท ยาลัยและเปนไปตามแผนการบริก ารวิชาการแกสัง คมของมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทําประเมินผลการบริการวิชาการตามประเด็นยุทธศาสตรแผนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ปการศึกษา 2558 ผลการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาการแกสังคมไดสะทอนถึงความตองการของชุมชน
และองคกรเปาหมายโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากการ
เขาสู AEC มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการบริการวิชาการแกสังคม จึงไดกําหนดใหการบริการวิชาการแก
สังคมอยูในแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2556 - 2560) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การบริการ
วิชาการแกสัง คมและชุม ชน โดยมีระบบและกลไกการบริก ารวิชาการแกสัง คม โดยมหาวิท ยาลัยจัดทําแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (พ.ศ.2556 - 2560) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานบริการวิชาการแก
สังคมของคณะและหนวยงานเทียบเทา พรอมกันนั้นมหาวิทยาลัยรวมกับคณะไดกําหนดชุมชนและองคการเป
าหมาย ตามความตองการของชุมชน และองคการเปาหมายมาจัดทําแผนการบริการวิชาการตามจุดเนนของแตละ
คณะที่สอดคลองกับจุดเนนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีการกําหนดชุมชนและองคการเปาหมายตามแผนการบริการ
วิชาการแกสังคม
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็ นการพิ จ ารณาที่ 3)(26) ผลการประเมิ น การบริ ก ารวิ ช าการแบบเฉพาะ (Specific Service)
โดยคณะกรรมการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
ผลการบรรลุตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในแตละประเด็นยุทธศาสตรการบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558*
ตัวชี้วัด
รอยละตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ
ไมบรรลุ บรรลุ ไมบรรลุ
ยุทธศาสตรที่ 2 การ
5
5
5
100
บริการวิชาการแก
ชุมชนและสังคม
*รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2558

ปการศึกษา 2559 ผลการดําเนินงานงานตามแผนบริก ารวิชาการแกสัง คมมีผ ลการดําเนินงาน ไดแก
มหาวิทยาลัยมีแผนการดําเนินงานดานบริการวิชาการแกสังคมและมีคณาจารยที่มีศักยภาพสามารถสงเสริมและ
สรางการมีสวนรวมกับชุมชนอยางตอเนื่อง โดยผลการประเมินควรมีการพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกใหหลากหลายและสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหมากขึ้นและตอเนื่อง
ผลการบรรลุตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในแตละประเด็นยุทธศาสตรการบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559*
ตัวชี้วัด
รอยละตัวชี้วัด
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ ไมบรรลุ บรรลุ ไมบรรลุ
ยุทธศาสตรที่ 2
9
9
9
100
การบริการวิชาการ
แกชุมชนและสังคม
*รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2559

ปก ารศึ ก ษา 2560 ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบริก ารวิช าการแกสั ง คม มีผ ลการดํ าเนิ น งาน ได แ ก
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการกลางดําเนินการบริการวิชาการแกสังคม และชุมชน โดยมีบุคลากรทุกคณะ
และหนวยงานเปนตัวแทนเขารวมประชุมเพื่อรวมกันกําหนดชุมชนเปาหมายและพื้นที่รับผิดชอบดังนี้พื้นที่ในเขต
กรุงเทพมหานครจํานวน 13 เขต ไดแก เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกนอย ภาษีเจริญ ตลิ่ง ชัน ราษฎรบูรณะ
บางกอกใหญ จอมทอง ทวี วั ฒ นา บางพลั ด บางขุ น เที ย น บางคอแหลม และประเวศ และพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สมุทรปราการทุกอําเภอ
ในสวนของมหาวิท ยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุท รปราการมีก ารประชุม หนวยงานภาครัฐ ชุม ชน องคก าร
ปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการในการพัฒนาทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ไดจัดทําแผนพัฒนาชุมชนกุฎีจีนขึ้น ซึ่งไดรับความรวมมือจากชุมชน โดยชุมชนไดพาคณะทํางานเดินสํารวจ
พื้นที่โดยรอบ และใหสัมภาษณเกี่ยวกับความตองการของชุมชนที่จะใหเขาไปพัฒนาในสวนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ธนบุ รี สมุ ท รปราการ มี ก ารประชุ ม หน ว ยงานภาครั ฐ ชุ ม ชน องค ก ารปกครองส ว นทอ งถิ่ น ในจั ง หวั ด
สมุทรปราการในการพัฒนาทองถิ่นเพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ (พ.ศ. 2561 – 2565)
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็ นการพิ จ ารณาที่ 3)(26) ผลการประเมิ น การบริ ก ารวิ ช าการแบบเฉพาะ (Specific Service)
โดยคณะกรรมการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
ผลการบรรลุตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในแตละประเด็นยุทธศาสตรการบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560*
ตัวชี้วัด
รอยละตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน
ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
บรรลุ
ไมบรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ยุทธศาสตรที่ 2
9
9
9
100
การบริการ
วิชาการแกชุมชน
และสังคม
*รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560

ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญตามศาสตรและมี
เครือขายภายนอกที่รว มกันพัฒ นาท องถิ่น ซึ่ง สามารถผลัก ดันพันธกิจ ด านการบริก ารวิชาการแกสัง คมของ
มหาวิ ท ยาลัย ให บ รรลุผ ลสํ า เร็ จ ตามแผนการบริ ก ารวิช าการแกสั ง คม และเกิ ด ผลลัพ ธ กับ ชุม ชนไดอ ยา งมี
ประสิทธิภาพ
ผลการบรรลุตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในแตละประเด็นยุทธศาสตรการบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561*
ผลการ
ตัวชี้วัด
รอยละตัวชี้วัด
เปาหมาย
ยุทธศาสตร
ดําเนินงาน
บรรลุ
ไมบรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 2
14
14
14
100
ยกระดับการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและ
ประเทศชาติ
*รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2561

ป ก ารศึ ก ษา 2562 มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบกลไกในการดํ า เนิ น งานบริ ก ารวิ ช าการโดยมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะทํางานอยางชัดเจน มีการกําหนดพื้นที่เปาหมายชัดเจนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไดแก ชุมชนกุฎีจีน และ
พื้นที่สมุทรปราการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องในพื้นที่เปาหมายและมีหนวยงานอื่น ๆ เขารวม
ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพื่อทําใหชุมชนเกิดความยั่งยืน แตเนื่องจากในพื้นที่บริการมีทั้งในสวน
ของกรุ ง เทพมหานครและจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ซึ่ ง มี ชุ ม ชนจํ า นวนมากและมี บ ริ บ ทที่ แ ตกต า งกั น ทํ า ให
มหาวิทยาลัยตองดําเนินการเกี่ยวกับการบริการวิชาการอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็ นการพิ จ ารณาที่ 3)(26) ผลการประเมิ น การบริ ก ารวิ ช าการแบบเฉพาะ (Specific Service)
โดยคณะกรรมการวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
ผลการบรรลุตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในแตละประเด็นยุทธศาสตรการบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562*
ผลการ
ตัวชี้วัด
รอยละตัวชี้วัด
เปาหมาย
ยุทธศาสตร
ดําเนินงาน
บรรลุ ไมบรรลุ
บรรลุ
ไมบรรลุ
ตัวชี้วัด
ตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 2
47
47
44
3
93.62
6.38
การพัฒนาทองถิ่น
*รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2562

มหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับ เกณฑของมหาวิท ยาลัยและหนวยงานตนสัง กัด มีการ
กําหนดทิศทางที่ชัดเจน มีผลการดําเนินงานตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงานตามพันธกิจและ
เปาหมายมีแนวโนมที่ดีขึ้น มีแผนงานที่มุง เนนดานผลการประเมินการบริก ารวิชาการแบบเฉพาะ (Specific
Service)
ขอเสนอแนะและขอมูลเพิ่มเติม.............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ดานที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน
องคประกอบที่ 5.1 ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (27) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่กอใหเ กิดประโยชนตอการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาและเปนสวนหนึ่งของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาได
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2558 - 2562 มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มขึ้นในทุกป เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจน โดย
ผูบริหารไดกําหนดเปาหมายและผูกํากับดูแลรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ และมีการมอบนโยบายเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา โดยตองมี
ตัวแทนจากทุกหลักสูตร ทุกคณะ ทุกหนวยงานเขารวมในคณะกรรมการชุดนี้ และมีการจัดประชุมอยางนอย
เดือนละครั้งในทุกเดือน เพื่อใชสําหรับเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และติดตามการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังมอบหมายใหงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง พรอมทั้งกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานใหกับหลักสูตร คณะและหนวยงาน
จากการดําเนินงานขางตนสงผลใหผลการบริหารจัดการหลักสูตร ผานทุกหลักสูตร ทําให ตัวบงชี้ที่ 1.1
ผลการบริหารจัดการหลักสูตร มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมในปการศึก ษา 2558 ไดคะแนน 2.08 ปการศึกษา
2559 - 2562 เพิ่มเปน 3.01, 3.19, 3.32 และ3.48 ตามลําดับ สวนผลการบริหารงานของคณะ ตัวบงชี้ที่ 5.2 มี
คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมในปการศึกษา 2558 ไดคะแนน 3.72 ปการศึกษา 2559 - 2562 เพิ่มเปน 3.76, 4.00,
4.20 และ4.31 ตามลําดับ
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายใหทกุ คณะจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะครอบคลุมการศึกษา
ตอระดับปริญญาเอกและการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ ในสวนของการพัฒนาอาจารยดานคุณวุฒิปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนทุนการศึกษาใหบุคลากรที่สนใจศึกษาตอ พรอมทั้งมีผูทรงคุณวุฒิผูเชี่ยวชาญในแตละ
ศาสตรใหคําปรึก ษาและชวยวางแผนการศึก ษาตอปริญ ญาเอกอีก ดวย สง ผลใหมีคะแนนในตัวบง ชี้ที่ 1.2
อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญ ญาเอก เพิ่มขึ้นดังนี้ ในปการศึกษา 2558 ไดคะแนน 2.79 ป
การศึกษา 2559 - 2562 เพิ่มเปน 2.89, 2.99, 3.13 และ3.37 ตามลําดับ ในสวนของการพัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการมีการสนับสนุนการทําผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการฝกอบรม การสัมมนา การ
จัดหาพี่เลี้ยง การสรางแรงจูงใจโดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ คุณสมบัติและอัตราการ
จา ยเงิน ทุ นสนับ สนุ น การทํ าผลงานทางวิ ชาการของข าราชการพลเรื อ นในสถาบั นอุ ดมศึก ษา พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีอัตราการจายเงินสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการดังนี้ ระดับ
ผูชว ยศาสตราจารย จํา นวน 40,000 บาท ระดั บ รองศาสตราจารย จํ านวน 80,000 บาท และระดั บ
ศาสตราจารย จํานวน 120,000 บาท ทําใหมีจํานวนผูชวยศาสตราจารยเพิ่มขึ้นจากเดิมในปการศึกษา 2558
มีจํานวน 37 คน ปการศึกษา 2559 - 2562 เพิ่มเปน 39 คน 42 คน 45 คน และ65 คน ตามลําดับ จึงทําให
คะแนนในตัวบงชี้ 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยที่ดํารงตําแหนง ทางวิชาการเพิ่ม ขึ้นอยางตอเนื่องดังนี้ ป
การศึก ษา 2558 ไดคะแนน 1.40 สวนใน ปก ารศึก ษา 2559 มีคะแนนลดลงเหลือ 1.33 เนื่องจากมีผู
เกษียณอายุสวนใหญมีตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2560 - 2562 เพิ่ม เปน 1.44, 1.74 และ 2.36
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (27) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่กอใหเ กิดประโยชนตอการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา สามารถนําไปปรับปรุงพัฒนาและเปนสวนหนึ่งของการบริหารสถาบันอุดมศึกษาได
ตามลําดับ
สงผลใหคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มีแนวโนมที่ดีอยางตอเนื่อง มี
คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมปการศึกษา 2558 ไดคะแนน 3.85 ปการศึกษา 2559 - 2562 เพิ่มเปน 4.12, 4.16,
4.28 และ 4.46 ตามลํา ดับ เนื่อ งจากมีก ารกํา กับ ติด ตามอย างใกลชิ ด พร อมทั้ง นํา ขอ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย มาปรับปรุงการ
ดําเนินงานและนําขอเสนอแนะทั้งหมดมาจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Improvement plan และ
นําเขาสภามหาวิทยาลัยตามกระบวนการ โดยจะมีการกํากับติดตามการดําเนินงานตามรอบ 6 เดือน และ 9
เดือน
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (28) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดําเนินการประกันภายใน
โดยสถาบันอุดมศึกษา
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดีขึ้นในทุก ๆ ป ดังนี้ ปการศึกษา
2558 ไดคะแนน 3.85 ปการศึกษา 2559 ไดคะแนน 4.12 ปการศึกษา 2560 ไดคะแนน 4.16 ปการศึกษา
2561 ไดคะแนน 4.28 และปการศึกษา 2562 ไดคะแนน 4.46 จากขอมูลดานบนจะแสดงใหเห็นวาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมีทิศทางและแนวโนมที่ดีขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีกระบวนการดําเนินงานที่ชัดเจน
โดยผูบริหารไดกําหนดเปาหมายและผูกํากับดูแลรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ และมีการมอบนโยบายเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา โดยตองมี
ตัวแทนจากทุกหลักสูตร ทุกคณะ ทุกหนวยงานเขารวมในคณะกรรมการชุดนี้ และมีการจัดประชุมอยางนอย
เดือนละครั้งในทุกเดือน เพื่อใชสําหรับเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู และติดตามการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังมอบหมายใหงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง พรอมทั้งกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานใหกับหลักสูตร คณะและหนวยงาน
ในสวนของตัวบงชี้ที่สงผลใหการดําเนินงานมีความโดดเดนอยางชัดเจน และสงผลใหคะแนนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ป คือ ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ตัวบงชี้ที่
1.2 อาจารยประจํามหาวิท ยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญ ญาเอก ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยป ระจํามหาวิทยาลัยที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ และตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ซึ่งทั้ง 4 ตัวบงชี้นี้มีคะแนนเพิ่มขึ้นในทุก ๆ
ป ถึงแมวาจะมีบางปในตัวบงชี้ที่ 1.3 คือ ปการศึกษา 2559 มีคะแนนลดลงเนื่องจากผูเกษียณอายุสวนใหญมี
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (28) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการดําเนินการประกันภายใน
โดยสถาบันอุดมศึกษา
ตําแหนงทางวิชาการ แตก็ไมไดสงผลกระทบใหคะแนนในระดับมหาวิทยาลัยลดลงเลยแมแตนอย
ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัยสามารถรักษาแนวโนมที่ดีอยางตอเนื่องของผลการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน จากการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาตามเกณฑของ สกอ. โดย
สามารถแสดงเปนกราฟใหเห็นถึงแนวโนมที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนี้
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คะแนนการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
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 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (29) ผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เปนสวนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิท ยาลัย ไดมอบหมายใหง านประกันคุณภาพการศึกษา ดูแล กํากับ ติดตาม ตลอดจนการสราง
ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงาน และ
ระดับมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากผูบริหารมหาวิทยาลัยมอบนโยบายเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา พรอม
ทั้งกําหนดเปาหมายและผูรับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ มีปฏิทินดําเนินงานการประกันคุณภาพที่กําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงานอยางชัดเจน มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนการ
สงตัวแทนจากทุกหลักสูตร ทุกคณะ และหนวยงาน เขามารวมเปนคณะกรรมการ เพื่อรับทราบนโยบาย และ
เปาหมายที่เ กี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึก ษาใหเ ปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเปนเวทีสําหรับ
แลกเปลี่ยนเรียนรู กํากับติดตามงานที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของระดับหลักสูตร ระดับคณะ
ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ทําใหสามารถดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาไดอยาง
ครบถวน ตามระบบและกลไกดังนี้
การควบคุม มีก ารกําหนดเปา หมายและผูรับ ผิดชอบในแตล ะตัวบง ชี้ ไวอยา งชัดเจน เพื่อ ใหบ รรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา เปนประจําทุกเดือน เพื่อ
เปนการควบคุมใหไปถึงเปาหมายที่ตั้งไว โดยการระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู สําหรับเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน และแกไขปญหาในระหวางการดําเนินงาน
ติดตามการดําเนินงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยติดตามเปนรอบ 6
เดือน รอบ 9 เดือน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย ไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําเลมรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อใหเลมรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัยมีความครบถวนสมบูรณ มี
แนวทางการเขียนในแตละองคประกอบเปนไปในแนวทางเดียวกัน พรอมทั้งสามารถสรุปการดําเนินงานตลอด
ทั้งปการศึกษา ใหคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาไดเห็นภาพรวมในการดําเนินงานจากเลม
รายงานการประเมินตนเองเลมนี้
หลังจากตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเรียบรอยแลว ทางงานประกันคุณภาพการศึกษาจะรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึก ษาตอสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง มีการสง รายงานผลการประเมินตนเอง ใหกับ
ตนสังกัด ตามเวลาที่กําหนดโดยผานระบบ CHE QA Online พรอมนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และ
ขอเสนอแนะที่ไดจากคณะกรรมการผูประเมิน ไปจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) เพื่อ
นํามาปรับ ปรุง ในปถัดไป ทําใหทิศทางในการดําเนินงานมีแนวโนมที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ จากการดําเนินงานตาม
แนวทางในขางตน
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู (KM) ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนใหเ กิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยมีก ารดําเนินการสง เสริมสนับสนุน การจัดการ
ความรู และพัฒนาการจัดการความรูอยางเปนระบบใหกับระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหนวยงาน ใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การจัดโครงการอบรมการจัดการความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา มีชองทางออนไลน
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (29) ผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ที่เปนสวนหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา
สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู คือ ชุมชนนักปฏิบัติ โดยที่ทุกคนสามารถเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันได
ตลอดเวลา มีชองทางออฟไลน คือ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษา เปนเวที
สําหรับ แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึก ษาโดยเฉพาะ มีก ารเสริม สรางแรงจูง ใจในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะมีการมอบเกียรติบัตรใหกับหลักสูตร คณะ และหนวยงานที่ไดรับ
เลือกตามเงื่อนไขที่ทางงานประกันคุณภาพเปนผูกําหนดใหมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ถือเปนหนวยงานที่มี
แนวปฏิบัติที่ดี (good practice)
การจัดการความรูข องมหาวิทยาลัย ไมไดมีแตการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายในเทานั้น ยังมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอก ไดแก คณะนักเรียนหลักสูตรอาชีพ เพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
ชั้นพันจาเอก พรรคพิเศษ เหลาดุริยางค จากโรงเรียนดุริยางค กองดุริยางค ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี
การแลกเปลี่ยนการพัฒนางานทั้งในดานระบบ กลไก ดานบุคลากรและมีการใชการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนฐานในการพัฒนางานในสวนที่เกี่ยวของอีกดวย
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
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ดานที่ 5 ผลของการประกันคุณภาพภายใน
องคประกอบที่ 5.2 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (30) ผลของการนําผลการประเมินคุณภาพหลัก สูตรไปใชปรับปรุง พัฒ นา และ
บริหารจัดการ
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับดีมาตลอด และมีทิศทางแนวโนม ที่
เพิ่มขึ้นในทุกป เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่ดี มีกระบวนการทํางานที่เปนระบบ มีการควบคุม
ติดตาม รวมไปถึงการประเมินผลที่ชัดเจน มีการนําวงจร PDCA มาใชเพื่อคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพใหดีขึ้น
ในทุก ๆ ป มีการนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดทําเปนแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement plan) และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง พัฒนา และบริหารจัดการ ดังตอไปนี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาไดเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมีดังนี้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายการพัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการ โดยมีการสนับสนุนการทําผลงานวิชาการอยางตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการฝกอบรม การสัมมนา
การจัดหาพี่เลี้ยง การสรางแรงจูงใจโดยจัดทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ คุณสมบัติและอัตรา
การจายเงินทุนสนับ สนุนการทําผลงานทางวิชาการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (30) ผลของการนําผลการประเมินคุณภาพหลัก สูตรไปใชปรับปรุง พัฒ นา และ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีอัตราการจายเงินสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการดังนี้ ระดับ
ผูช ว ยศาสตราจารย จํ านวน 40,000 บาท ระดั บ รองศาสตราจารย จํ า นวน 80,000 บาท และระดั บ
ศาสตราจารย จํานวน 120,000 บาท และยังสนับสนุนใหมีการจางงานในโครงการคลังสมอง เพื่อคงตําแหนงทาง
วิชาการของผูเ กษี ยณใหคงอยู ในสาขาที่ขาดแคลนและจําเป น ในสวนของการจัดอบรมไดแบง ออกเปน ที่
มหาวิทยาลัยจัดใหกับคณะ และสวนที่แตละคณะจัดอบรมใหกับคณาจารยภายในคณะ ซึ่งมีดังนี้
- อบรมเชิงปฏิบัติการ : มาตรฐานภาระงานของผูดํารงตําแหนง เพื่อใหความรู ความเขาใจ และ
นําไปสูการปฏิ บัติตามกรอบภาระงานสอน งานวิจัยและหรืองานวิชาการอื่น ๆ ที่ส อดคลองกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนเอกสารทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิชาการ : บทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อ
เตรี ย มความพรอ มในการเป น ศัก ยภาพหลั ก สู ตรและการขอกํ าหนดตํ าแหน ง ทางวิ ช าการ จั ดโดยคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารยเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ จัดโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- โครงการคลินิกวิชาการสรางและสงเสริมบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหไดรับการ
พิจารณาจากการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
การดําเนินการขางตนเปนการเพียงการยกตัวอยางเพื่อใหเห็นภาพไดชัดเจนขึ้น ในสวนที่มหาวิทยาลัยได
นําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุง พัฒนา ใหเกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้นในการดําเนินงาน
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นแลววากระบวนการ หรือระบบและกลไกที่ใชในระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพจึงนํามาปรับปรุงพัฒนาใชกับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส (ITA) ใน
การดําเนินงานของหนวยงานตั้งแตปง บประมาณ 2562 เปนตนมา ทําใหมีคะแนนเพิ่ม มากขึ้นจากเดิม เมื่อ
ปง บประมาณ 2561 มหาวิท ยาลั ยไดคะแนนเฉลี่ ย 75.40 คะแนน พอนําแนวทางวิธีก ารแบบเดียวกับ ที่
ดําเนินงานในการประเมินคุณภาพการศึกษาผลปรากฏวาในปงบประมาณ 2562 ไดคะแนนเปนอันดับที่ 1 ใน
ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ดวยคะแนนเฉลี่ย 94.70 อยูในระดับ A และปงบประมาณ 2563 ไดคะแนนอันดับ 1
ของประเภทสถาบันอุดมศึกษา และเปนอันดับที่ 4 ของระดับประเทศ ดวยคะแนนเฉลี่ย 98.73 อยูในระดับ AA
ซึ่งนับเปนปที่ 2 ติดตอกัน
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
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................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (31) หลักสูตรไดรบั การรับทราบจากหนวยงานตนสังกัด หรือการรับรองจากสภา
วิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ)
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในปการศึกษา 2558 – 2562 มีจํานวนหลักสูตรทีผ่ านตามเกณฑที่
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดกําหนดดังนี้
ปการศึกษา 2558 มีจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 36 หลักสูตร โดยผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเพียง 26 หลักสูตร เนื่องจากติดปญหาเรื่องอาจารยประจําหลักสูตรไมครบตามเกณฑที่กําหนด
ปการศึกษา 2559 มีจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 37 หลักสูตร โดยผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งหมดทุกหลักสูตร
ปการศึกษา 2560 มีจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 36 หลักสูตร โดยผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งหมดทุกหลักสูตร
ปการศึกษา 2561 มีจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 35 หลักสูตร โดยผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งหมดทุกหลักสูตร
ปการศึกษา 2562 มีจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 33 หลักสูตร โดยผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทั้งหมดทุกหลักสูตร
และมีหลักสูตรที่มสี ภาวิชาชีพรับรอง ดังนี้
ทุกหลักสูตรของคณะครุศาสตร เปนหลักสูตรที่คุรสุ ภารับรองทั้งหมด สามารถไปสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูได
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมหี ลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่ไดรบั การรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภาพิจารณารับรอง มาตรฐานการศึกษา และสํานักฝกอบรม
วิชาวาความแหงสภาทนายความพิจารณาอนุมัตริ ับรองหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ทีส่ ภาวิชาชีพบัญชีรบั รองใหเปนปริญญาตรีวิชาการ
บัญชีตามมาตรา 7 (6) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ส. 2547 ซึ่งผูส ําเร็จการศึกษาหลักสูตรนีส้ ามารถ
สมัครเปนสมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชีได และเห็นชอบใหผสู ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีคุณสมบัติขอขึ้นทะเบียนฝกหัดงานและเขารับการทดสอบเปนผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตได
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
ที่สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร สาขางานไฟฟากําลัง สามารถเขาทดสอบเพือ่ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรได
โดยหลักสูตรที่มผี ลงานโดดเดน สามารถรักษาแนวโนมที่ดีไดอยางตอเนื่อง คือ หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ซึ่งมีคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสูงกวาหลักสูตรอื่น ๆ มาตลอด
ตั้งแตปการศึกษา 2558 – 2562 โดยมีคะแนนดังนี้ 3.40, 3.47, 3.57, 3.60 และ3.65 ตามลําดับ และยังเปน
หลักสูตรนํารองที่จะเขารวมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใชเกณฑ AUN - QA (ASEAN University
Network Quality Assurance) อีกดวย
แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (31) หลักสูตรไดรบั การรับทราบจากหนวยงานตนสังกัด หรือการรับรองจากสภา
วิชาชีพ (กรณีมีสภาวิชาชีพ)
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ประเด็นการพิจารณาที่ 3 (32) หลัก สูตรไดรับ การรับ รองจากองคก รรับ รองคุณภาพในระดับ นานาชาติ
(International Accreditation Bodies) (ถามี)
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหเปนที่ยอมรับและมีการรับรองใน
รูปแบบตาง ๆ ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเห็นวาการประเมินดวย AUN-QA จะสามารถนําไปสูก าร
พัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการทั้งของตลาดแรงงานและความตองการของนักศึกษา โดยในปการศึกษา
2562 มหาวิทยาลัยไดสงนักวิชาการศึกษา สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา เขารวมอบรมหลักสูตร AUNQA Overview & AUN-QA Implementation and Gap Analysis ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร และไดมีการสํารวจถึงความตองการที่จะเปนหลักสูตรนํารองสําหรับการนําเกณฑ AUN QA (ASEAN University Network Quality Assurance) ไปใชในการพัฒนาหลักสูตร
โดยมีหลักสูตรทีเ่ ปนหลักสูตรนํารองจํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
และหลักสูตรภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยที่หลักสูตรอื่น ๆ ที่มีความสนใจจะนําแนวทางของ
การประเมิน AUN-QA ไปใชในการปรับปรุงหลักสูตรในรอบถัดไป มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนใหทกุ หลักสูตรมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ AUN-QA จึงมีการจัดอบรมใหกบั ทุกหลักสูตรทีส่ นใจเขารวม และยังมีจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู AUN-QA และการตอบคําถามจากผูเชี่ยวชาญ
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

66

PA2-2 สําหรับสถาบันอุดมศึกษา
สรุปผลการประเมินการสํารวจตนเองตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา
(พ.ศ. 2564-2565) จาก 32 ประเด็นพิจารณา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรมี ผี ลดังนี้
ระดับคุณภาพ
ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
** ไมมีการดําเนินการ

แบบสํารวจตนเองเพื่อเตรียมความพรอมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
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ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (5) การมีงานทํา หรือการศึกษาตอ หรือประกอบ อาชีพอิสระภายใน 1 ป
หลังสําเร็จการศึกษา
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยมีผลการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต โดยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับ
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองพัฒนานักศึกษา และ 4 คณะ รวมกันพัฒนาแบบสอบถามและ
จัดเก็บขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตใหเปนไปตามเกณฑสกอ. ซึ่งสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทําระบบเก็บขอมูลการมีงานทําในรูปแบบออนไลน เพื่อใหคณะสามารถติดตามการมีงาน
ทําของบัณฑิตหลังสําเร็จการศึกษา ไดภายใน 1 ป และนําขอมูลการติดตามการมีงานทําที่ไดไปวิเคราะหและ
นําผลการวิเคราะห สงใหสถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยตอไป
ทั้งนี้ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต ในชวง 3 ปยอนหลัง (ไมรวมประกอบอาชีพอิสระ) มีแนวโนมรอยละ
การมีงานทํ าของบัณฑิตลดลง เนื่องจากบัณฑิต สวนหนึ่งอยูระหวางรองาน (รอฟ งคําตอบจากหน วยงาน/
องคกรที่บัณฑิตไปสมัครงานหรือสมัครสอบ เชน บัณฑิตจากคณะครุศาสตร) อีกสวนหนึ่ง บัณฑิตยังไมไดงานที่
ตรงกับความตองการของบัณฑิต นอกจากนี้ บางสวนยังหางานทําไมได เพราะสถานการณการเปลี่ยนแปลง
และความผันผวนของตลาดแรงงาน (ซึ่งสอดคลองกับขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ในชวงป 2560 - 2561) โดยมหาวิทยาลัยไดมีการวางแผนมุงเนนการผลิตบัณฑิตตามความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยมีการพัฒนาหลักสูตร เชน การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนแบบบูรณาการกับการทํางาน (WIL) การพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานประกอบการ การ
พัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อ Reskills/ Upskills/Newskills เปนตน
ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา (3 ปยอนหลัง) ไมรวมประกอบอาชีพอิสระ
ปการศึกษา

จํานวนบัณฑิต

จํานวนการมีงานทํา

รอยละการมีงานทํา

2560 - 2561

2,560

1,348

52.66

2559 - 2560

3,668

2,319

57.01

2558 - 2559

2,246

1,758

55.30

ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิตภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา (3 ปยอนหลัง) รวมประกอบอาชีพอิสระ

ปการศึกษา

จํานวนบัณฑิต

จํานวนการมีงานทํา

รอยละการมีงานทํา

2560 - 2561

2,560

1,348

89.77

2559 - 2560

3,668

2,319

63.22

2558 - 2559

2,246

1,758

78.27

 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
..............................................................................................................................................................................

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 (9) ผลการนํา ความรูแ ละทักษะในวิช าชีพไปประยุกตใชในการพัฒ นางานโดยใช
ความรูขั้นสูงในการปฏิบัติและพัฒนางานเพื่อใหงานหรือองคกรเกิดความกาวหนาในเชิงนโยบาย วิชาการ หรือ
ดานการบริหารจัดการ โดยมีคุณภาพผลงานเปนที่ยอมรับเชิงประจักษ
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ธนบุรีมียุทธศาสตรเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตบัณฑิตและคุณภาพการศึกษา
ทีส่ อดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ และไดวางแผน กําหนดทิศทาง พัฒนา สงเสริมและกํากับดูแลคุณภาพ
การผลิตมหาบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถและนํา ความรูไปประยุกตใชในองคการทั้งภาครัฐและเอกชน
ในดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการหรือเชิงนโยบายที่สอดคลองกับหลักสูตรหรือสาขาวิชา
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได
สงเสริมใหบัณฑิตไดใชความรูขนั้ สูงผานกระบวนการศึกษาวิจัยทีม่ ีความเชื่อมโยงกับงานหรือองคการ โดยเฉพาะ
การมุงเนนศึกษาที่เพื่อพัฒนางานทําใหผลงานจากการศึกษาวิจยั ของมหาบัณฑิตนั้นสะทอนใหเห็นถึงทิศทางการ
นํา ไปประยุก ตใชในการพัฒ นางานดา นการบริห ารจัดการหรือ เชิงนโยบาย อีกทั้งจากรายงานติดตามผล
การปฏิบัติงานของมหาบัณฑิตที่ไดรับจากองคการตางๆ ที่แสดงใหเห็นภาพการนําความรูและทักษะที่ไดรับ
ไปพัฒนาองคการที่เกิดจากความคิดสรางสรรคและสื่อในสิ่งที่คิดออกมาไดอยา งชัดเจน รวมถึงผูบังคับบัญชา
มีความเห็นตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิตวาสามารถคิดพัฒนาและใชองคความรูใหเหมาะสมกับหนวยงานและ
ประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ได นอกจากนี้ยังมีมหาบัณฑิตที่สามารถนําความรูในเชิงวิชาการไปตอยอดเพื่อ
ขยายสายงานขององคการทําหเกิดความกา วหนาและมีการพัฒนางานเกิดเปนความรวมมือระหวา งองคการ
ธุรกิจที่มหาบัณฑิตทํางานกับมหาวิทยาลัย ดวยการนําความรูมาประยุกตใชในการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการบริการสถานพยาบาล เพื่อใหผลิตบุคลากรที่สอดคลองและรองรับการองคการธุรกิจ ซึ่งถือไดวา
เปนผลการดําเนินงานที่ดแี ละเปนผลงานเชิงประจักษ จึงทํา ใหเกิดเปนแนวโนมที่ดีจากผลการดําเนินงานตาม
พันธกิจ
 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
................................................................................................................................................................................

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 (6) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ผลการประเมิน (ระดับคุณภาพ )  ผลลัพธเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
 ผลลัพธไมเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ผลการดําเนินการ/หลักฐานของสถาบันอุดมศึกษา (โปรดระบุ)
 มีการดําเนินการ
มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) โดยแตละคณะเปนผูเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต รวบรวม และวิเคราะหผลสงให
สถาบันวิจัยและพัฒนาพรอมกับผลการติดตามการมีงานทําภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
ทั้งนี้ ผลการประเมิน 3 ปการศึกษาที่ ผานมา มีผ ลการดําเนิน งานที่สูงกวาเป าหมายที่ มหาวิทยาลั ย
กําหนด (เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0) ดานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ตามเกณฑของ สกอ. และสามารถรักษาแนวโนมที่ดี
อยางตอเนื่อง
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐาน

ปการศึกษา 2560
- 2561

คุณธรรม จริยธรรม

-

ความรู

-

ทักษะทางปญญา

-

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รวมเฉลี่ย

-

-

ระดับความพึงพอใจ
ปการศึกษา
ปการศึกษา 2558 - ปการศึกษา 2558
2559 - 2560
2559
- 2559
4.42
(พึงพอใจมากที่สุด)
4.38
(พึงพอใจมากที่สุด)
4.26
(พึงพอใจมากที่สุด)
4.73
(พึงพอใจมากที่สุด)

4.43
(พึงพอใจมากที่สุด)
4.29
(พึงพอใจมากที่สุด)
4.25
(พึงพอใจมากที่สุด)
4.44
(พึงพอใจมากที่สุด)

4.24
(พึงพอใจมากที่สุด)
4.13
(พึงพอใจมาก)
4.14
(พึงพอใจมาก)
4.31
(พึงพอใจมากที่สุด)

4.03
(พึงพอใจมาก)

4.14
(พึงพอใจมาก)

4.22
(พึงพอใจมากที่สุด)

4.36
4.31
(พึงพอใจมากที่สุด) (พึงพอใจมากที่สุด)
* หมายเหตุ ปการศึกษา 2560 - 2561 (ลาสุด) แตละคณะอยูในระหวางการดําเนินงาน

4.21
(พึงพอใจมากที่สุด)

 ไมมีการดําเนินการ เนื่องจาก
..............................................................................................................................................................................

